ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วย เงินทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2525
-------------------------เนื่องด้วยราชกรี ฑาสโมสรกรุ งเทพฯ ได้จดั สรรเงินทุนจานวนหนึ่ ง เพื่อจัดตั้งเป็ นทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นสมควรตราระเบียบว่าด้วยเงินทุนการศึกษาของราชกรี ฑา
สโมสรกรุ งเทพฯ สาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2525 ไว้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 สภามหาวิทยาลัย จึงตราระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินทุนการศึกษาของราชกรี ฑาสโมสร
กรุ งเทพฯ สาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2525”
ข้อ 2. ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นผูด้ าเนินการจัดการเงินทุนการศึกษานี้
ข้อ 4. ทุนแต่ละทุนจะให้ภายในระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน โดยแต่ละปี ผูไ้ ด้รับทุนจะได้รับเงินเป็ นจานวนครึ่ งหนึ่ง
ของเงินทุนทั้งหมด
ข้อ 5. นักศึกษาผูม้ ีสิทธิ์รับทุนจะต้องเป็ นผูท้ ี่กาลังเรี ยนอยูช่ ้ นั ปี ที่หนึ่งในบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผูม้ ีความประพฤติ
ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.00 ในหน่วยกิตที่ศึกษามาแล้ว
ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกวิชาด้วย
ข้อ 6. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษา หรื อลาออกจากการศึกษาไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตามหรื อไม่
สามารถที่จะรักษาระดับของคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ได้ตามข้อ 5 บัณฑิตวิทยาลัยจะตัดการให้ทุนครั้ง
ต่อไป แต่ในกรณี การเจ็บป่ วยจะได้รับการพิจารณา
ข้อ 7. ในกรณี ที่นักศึ กษาผูไ้ ด้รับทุนขาดคุณสมบัติที่จะได้รับทุนต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนักศึ กษาคน
ใหม่อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนแทน
ข้อ 8. ทุนการศึกษานี้จะให้แก่นกั ศึกษาในสาขาใดก็ได้ที่เปิ ดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 9. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2525
(ลงชื่อ) วิจิตร ศรี สอ้าน
(ศาสตราจารย์วจิ ิตร ศรี สอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วย ทุนอุดหนุนการค้ นคว้ าและวิจยั ในการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น พ.ศ.2531
-------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะส่งเสริ มการวิจยั ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทจึงให้
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจยั ในการทาวิทยานิ พนธ์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
พ.ศ.2521 จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยทุ นอุดหนุ นการค้นคว้าและวิจยั ในการทา
วิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
3.1 ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจยั ในการทาวิทยานิพนธ์ หมายถึง เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 วิทยานิพนธ์ หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่กาหนดในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและเอก
ข้อ 4. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุน
4.1 เป็ นผูท้ ี่เสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
4.2 เป็ นผู ้ที่ มี ค วามประพฤติ เ รี ยบร้ อ ย ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้อ บั ง คั บ ของบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยรับโทษทางวินยั นักศึกษา
ข้อ 5. หากภายหลังปรากฏว่าผูท้ ี่ได้รับทุนอุดหนุนขาดคุณสมบัติที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิ ทธิ์
การรับทุนและเรี ยกทุนอุดหนุนคืน
ข้อ 6. ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย เป็ นผูก้ าหนดหัวข้อหรื อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ทุนอุดหนุน
วิธีการคัดเลือกผูร้ ับทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจยั และแนวปฏิบตั ิในการมอบทุนอุดหนุนการค้นคว้า
และวิจยั ในการทาวิทยานิพนธ์
ข้อ 7. ให้อธิ การบดี รักษาการให้เป็ นไปตามระเบี ยบนี้ และมีอานาจออกประกาศอื่นใดเกี่ ยวกับทุนอุดหนุ น
การค้นคว้าและวิจยั ซึ่งไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2531
(ลงชื่อ) อาทร ชนเห็นชอบ
(นายอาทร ชนเห็นชอบ)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1069/2550)
เรื่อง ทุนวิจยั สาหรับคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา เพือ่ ให้ สามารถรับนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถ
และศักยภาพสู งเข้ าศึกษาในหลักสู ตรและทาวิจยั ในสาขาทีอ่ าจารย์ มคี วามเชี่ยวชาญ
-------------------------เพื่อเป็ นการสนับสนุนการพัฒนาและส่ งเสริ มคุณภาพงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ
กรอบทิ ศทางของการวิ จัยของมหาวิทยาลัย และเป็ นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึ กษาให้มีโอกาสรั บ
นักศึ กษาที่มีศกั ยภาพสู งเข้ามาศึกษาในหลักสู ตร และผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย ร่ วมกับฝ่ ายวิจยั
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมมือในการจัดหาทุนวิจยั สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้ออกประกาศ
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ อง ทุนวิจยั สาหรับคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสู ตรและทาวิจยั ในสาขาที่อาจารย์มี
ความเชี่ยวชาญ”
ข้ อ 2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา” หมายถึง อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์ผสู ้ อนระดับ บัณฑิตศึ กษาและเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
“อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์” หมายถึง อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจาณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและ
ควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้ อ 4. วัตถุประสงค์ ของการให้ ทุน
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถทาวิจยั ร่ วมกันและเพื่อผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพสูง สอดคล้อง
กับทิศทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 5. ผู้มสี ิทธิ์ขอรับทุน
ในหลักการของการให้ทุนเป็ นการให้ทุนผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาบัณฑิตศึ กษา โดยผูม้ ี สิทธิ์
ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
5.1 เป็ นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ได้
5.2 เป็ นผูท้ ี่ มีผลงานดี ในด้านการให้คาปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ และมี นักศึ กษาในความดู แลที่
สาเร็ จการศึกษามาแล้ว
5.3 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาที่พิจารณาให้ได้รับทุน เมื่อรับนักศึกษาเข้ามาแล้ว ต้องรับเป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนนั้น
ข้ อ 6. รายละเอียดของทุน
6.1 ทุนที่ให้ผา่ นอาจารย์ที่ปรึ กษา แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) ทุนระดับปริ ญญาโท ทุนละ 250,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 2 ปี การศึกษา)
2) ทุนระดับปริ ญญาเอก ทุนละ 500,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 3 ปี การศึกษา)
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ในกรณี เป็ นนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เข้าศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก ให้
สมัครทุนระดับปริ ญญาโทก่อน
6.2 ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในเรื่ องต่อไปนี้
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรที่เปิ ดสอนภาคปกติ)
2) ค่าใช้จ่ายประจาเดือนของนักศึกษาเจ้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
3) ค่าใช้จ่ายในการนาเสนอผลงาน หรื อค่าตีบทความจากผลงานวิทยานิพนธ์
4) ค่าใช้จ่ายในการทาวิทยานิพนธ์
6.3 จานวนทุน ประมาณ 20 ทุนต่อปี
6.4 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาที่พิจารณาให้ได้รับทุนต้องดาเนิ นการให้ได้นกั ศึกษารับทุน ภายใน
2 ภาคการศึกษา ถ้าพ้นกาหนดแล้วจะต้องคืนทุน
ข้ อ 7. การคัดเลือกผู้ได้ รับทุน
7.1 บัณฑิ ตวิทยาลัย และฝ่ ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น แต่งตั้งคณะกรรมการร่ วมเพื่อทา
หน้าที่ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกโครงการวิจยั ให้ได้รับทุน
7.2 บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย จะเป็ นผู ้ด าเนิ น การรั บ สมัค ร จัด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมด ทั้ง
แบบฟอร์มประกาศรับสมัคร และการประกาศผลทุน
ข้ อ 8. หลักเกณฑ์ การคัดเลือกทุนในเบือ้ งต้ น
8.1 อาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาต้องมีโครงการวิจยั ที่แน่นอน มีกรอบการทาวิจยั ที่ชดั เจน โดยจะต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพ จากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ ส่ วนการจัดสรรทุนจะพิจารณาตามความ
จาเป็ นและความเหมาะสมของแผนงานวิจยั
8.2 อาจารย์ต ้อ งเขี ย นโครงการวิจัย ที่ ชัด เจน ตามหลักของการเขี ย นเค้าโครงวิจัย และมี
แผนการดาเนินการที่แน่นอน ตามแบบฟอร์มที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด และแสดงให้เห็นถึงความจาเป็ นของการที่
ต้องมีนกั ศึกษาไปทาวิจยั ร่ วมในโครงการ
8.3 โครงการวิจยั ที่ขอทุน ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับโครงการวิจยั อื่นของอาจารย์
หรื อสอดคล้องกับกรอบทิศทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.4 นักศึกษาที่ได้รับทุน ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีศกั ยภาพสู ง และมีโอกาส
ที่จะทาวิจยั ให้เป็ นผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย และมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาผลงานให้สามารถนาไปเผยแพร่ ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติเป็ นหลัก
8.5 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ทุ น นี้ จะต้ อ งไม่ เ ป็ นผู ้ ที่ รั บ ทุ น อื่ น ๆ ของคณะ หน่ ว ยงาน หรื อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ยกเว้นกรณี ได้รับทุนวิจยั จากหน่วยงานภายนอก
ข้ อ 9. คุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุน
9.1 กรณีของการเข้ าศึกษาในระดับปริญญาโท
1) เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายของ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หรื อสาเร็ จการศึกษาไปแล้ว ที่ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.25 หรื ออยูใ่ นกลุ่ม 5%
แรกของผูส้ าเร็ จการศึกษาในสาขาวิชานั้น
2) มีความสามารถและมีใจรักที่จะเป็ นนักวิจยั
3) ต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรแผน ก ภาคปกติ แบบเต็มเวลา

4) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
9.2 กรณีของการเข้ าศึกษาในระดับปริญญาเอก
1) เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรื อบุคคลที่กาลังศึกษาอยูใ่ นหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาโท หรื อผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.50 และหรื อมีผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับดีข้ ึนไป
2) เป็ นหลักสูตรที่มีการศึกษาแบบเต็มเวลา และนักศึกษาต้องได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษาต่อ
3) มีความสามารถและมีใจรักที่จะเป็ นนักวิจยั
4) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
ข้ อ 10. การกากับติดตาม
10.1 นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องพยายามสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร โดยอาจารย์ที่
ปรึ กษาต้องมีกลไกในการติดตามการศึกษาของนักศึกษา
10.2 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนต้องมีผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ หรื อสร้างนวัตกรรม
10.3 นัก ศึ ก ษาต้อ งมี ผ ลงานอย่า งน้อ ย 1 รายการที่ ใ ช้ป ระกอบการส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรได้ และผลงานนั้นต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็ นชื่อแรกของผลงาน
10.4 นักศึ กษาที่ ได้รั บทุ นต้อ งรายงานความก้าวหน้าของการศึ กษา ทุ กภาคการศึ ก ษาโดย
รายงานผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และส่งบัณฑิตวิทยาลัย
10.5 บัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่กากับ ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุน
10.6 กรณี ที่นกั ศึกษาผูไ้ ด้รับทุนยุติหรื อยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจยั หรื อต้องพ้นสภาพการ
เป็ นนักศึกษาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ/หรื อไม่ผา่ นการเห็นชอบของผูใ้ ห้ทุนนักศึกษาผูไ้ ด้รับทุน
จะต้องชดใช้เงินตามจานวนที่ได้รับจากผูใ้ ห้ทุนภายในระยะเวลาที่ผใู ้ ห้ทุนกาหนด ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขใน
สัญญาของการรับทุน
ข้ อ 11. การรับสมัคร
ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ออกประกาศ
เป็ นปี ๆ ไป และมีอานาจออกประกาศหรื อแนวปฏิบตั ิใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 85/2557)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมตั เิ งินทุนพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทาวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์

โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุ งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุ มตั ิ เงิ นทุ นพัฒนาขี ด
ความสามารถในการท าวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์
(ฉบับที่ 6/2552) ลงวันที่ 29 มกราคม 2552 และประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 112/2552) ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2552 เรื่ อง แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมตั ิเงินทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทาวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการทา
วิจยั ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามากยิง่ ขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
ประกอบด้วยข้อ 26.2 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
คณะแพทยศาสตร์ จึงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมตั ิเงินทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทาวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 85/2557) เรื่ อง แก้ไข
หลักเกณฑ์วิธีการพิ จารณาและอนุ มตั ิ เ งิ นทุ นพัฒนาขี ดความสามารถในการท าวิจัยระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะ
แพทยศาสตร์”
ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
บรรดาประกาศหรื อคาสัง่ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 6/2552) ลงวันที่ 29 มกราคม 2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาและอนุมตั ิเงินทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทาวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ แ ละประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับ ที่ 112/2552) ลงวันที่ 20 พฤศจิ กายน 2552 เรื่ อง แก้ไ ข
หลักเกณฑ์ วิธีการพิ จารณาและอนุ มตั ิ เงิ นทุ นพัฒนาขี ดความสามารถในการทาวิจัยระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะ
แพทยศาสตร์
ข้อ 4. ในประกาศนี้
“คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์
“เงินทุน ”
หมายถึง เงินที่คณะแพทยศาสตร์จดั สรรให้เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
“เงินทุนวิจยั ”
หมายถึง เงินทุนอุดหนุนทัว่ ไปของฝ่ ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”

หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะแพทยศาสตร์
ด้านปรี คลินิก
“คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
ในคณะแพทยศาสตร์
“ภาควิชา”
หมายถึง ภาควิชาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์
“อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก”
หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 หมวดที่ 4 ข้อ 16.6 และข้อ 22
หรื อระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุ ง
ใหม่และได้รับการแต่งตั้งตามคาสัง่ คณะ
แพทยศาสตร์
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์
ข้อ 5. ให้คณะแพทยศาสตร์ จัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในส่วนของคณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามจานวนที่คณะแพทยศาสตร์กาหนดเป็ นรายปี
ข้อ 6. คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุน
6.1 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
6.1.1 มีประสบการณ์การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
ร่ วมในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโท/ปริ ญญาเอก)
6.1.2 กรณี ยนื่ ขอทุนระดับปริ ญญาโท มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ ในรอบ 3 ปี นับจนถึงวันที่ยนื่ ขอรับทุนไม่นอ้ ยกว่า 1
เรื่ อง โดยเป็ นผูเ้ ขียนชื่อแรก(First author) หรื อชื่อหลัก
(corresponding author)
6.1.3 กรณี ยนื่ ขอทุนระดับปริ ญญาเอก มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปี นับจนถึงวันที่ยนื่ ขอรับทุนไม่นอ้ ย
กว่า 1 เรื่ อง โดยเป็ นผูเ้ ขียนชื่อแรก(First author) หรื อชื่อหลัก
(corresponding author)
6.1.4 ภาควิชาและหรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ในสาขาวิชาที่สงั กัด
ให้ความเห็นชอบและรับรองให้ขอรับทุน
6.2 คุณสมบัติของนักศึกษา
6.2.1 จบปริ ญญาตรี ดว้ ยเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปหรื อปริ ญญาโทด้วย
เกรดเฉลี่ ยตั้ง แต่ 3.00 ขึ้ น ไป และต้อ งเป็ นนัก ศึ กษาชั้นปี ที่ 1
เท่านั้น
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6.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักรับรองว่าเป็ นผูท้ ี่สามารถทาวิทยานิพนธ์ที่มี
ผลงานส่วนหนึ่งตีพิมพ์
6.2.2.1 ระดับปริ ญญาโท
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (Original article) อย่างน้อย 2
เรื่ อง หรื อระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่ อง โดยกาหนดการตีพิมพ์
ภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา และต้องเป็ นชื่อแรก
6.2.2.2 ระดับปริ ญญาเอก
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ(Original article) อย่าง
น้อย 2 เรื่ อง โดยต้องเป็ นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่ อง
6.2.3 เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้รับทุนการศึกษาหรื อได้รับแต่นอ้ ยกว่าทุนตามประกาศฉบับนี้
6.2..4 ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนเป็ นผูล้ ามาศึกษาต่อ ให้จ่ายเงินทุนในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น
6.2.5 เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี ขยันและซื่อสัตย์
6.3 เงื่อนไขการรับทุน
6.3.1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.1 เป็ นผูย้ นื่ ขอรับทุน
ให้ตามแบบพิมพ์ที่คณะแพทยศาสตร์กาหนด
6.3.2 ผูข้ อรับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ทราบและประเมินทุก 6 เดือน
6.3.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็ นผูเ้ สนอความเห็นต่อคณบดีในการให้
ทุนต่อไปหรื อระงับ คาวินิจฉัยของคณบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายถือ
เป็ นที่สุด
6.3.4 ในกรณี ที่ภาคการศึกษาใดนักศึกษามีผลการเรี ยนต่ากว่า 3.25 หรื อผล
การประเมินวิทยานิพนธ์ผา่ นศูนย์หน่วยกิต ให้ยกเลิกการให้ทุนตั้งแต่
เดือนถัดจากเดือนที่ประกาศผลการเรี ยน
6.3.5 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษา ให้ระงับการจ่ายเงินทุน ในภาค
การศึกษานั้น และเมื่อเข้าศึกษาต่อตามปกติ หากอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาว่าสมควร
ได้รับเงินทุนอีก ให้จ่ายเงินทุนต่อไป ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรี ยน แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
ส่วนการลาเพื่อไปศึกษาหรื อทาวิจยั ที่เกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ที่
สถาบันอื่น ให้จ่ายเงินทุนต่อเนื่องได้
6.3.6 ในกรณี ที่นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาก่อนสิ้นสุดช่วงให้ทุน และมีผลงาน
ตามข้อ 6.2.2 ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนส่วนที่เหลือทั้งหมด
ในกรณี ที่นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาก่อนสิ้นสุดช่วงให้ทุนโดยไม่

สามารถตีพิมพ์ผลงานตามข้อ 6.2.2 ได้ ให้ยกเลิกทุนส่วนที่เหลือ
6.3.7 ในกรณี ที่นกั ศึกษารับทุนไปมากกว่าร้อยละ 60 ของเงินทุนทั้งหมด
แล้วถูกยกเลิกทุนตามข้อ 6.3.3 ข้อ 6.3.4 และหรื อ ข้อ 6.3.5 เมื่อสาเร็ จ
การศึกษาให้มีผลผูกพันที่ตอ้ งดาเนินการตาม ข้อ 6.2.2 จนแล้วเสร็ จ
6.3.8 ให้จากัดสิ ทธิอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาที่รับทุน
และสาเร็ จการศึกษา โดยไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานตามข้อ 6.2.2
ดังต่อไปนี้
6.3.8.1 ไม่มีสิทธิยนื่ ขอรับทุนของนักศึกษาที่ขอรับทุนใหม่อีกเป็ น
เวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมตั ิให้
นักศึกษาสาเร็ จการศึกษา
6.3.8.2 ในระหว่างถูกจากัดสิ ทธิตาม ข้อ 6.3.8.1 หากมีนกั ศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบได้รับทุนหลายคนและสาเร็ จการศึกษา
ในทานองดังกล่าว ให้นบั เวลาจากัดสิ ทธิต่อกันไปอีก 3 ปี
ต่อนักศึกษาหนึ่งคน
ข้อ 7. หลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินทุน
7.1 ระยะเวลาที่ให้ทุน
7.1.1 ระดับปริ ญญาโท ไม่เกิน 2 ปี
7.1.2 ระดับปริ ญญาเอก ที่เข้าศึกษาโดยใช้วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ไม่เกิน 4 ปี
7.1.3 ระดับปริ ญญาเอก ที่เข้าศึกษาโดยใช้วฒ
ุ ิปริ ญญาโท ไม่เกิน 3 ปี
7.1.4 ในกรณี ที่ได้รับทุนระดับปริ ญญาโท แต่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษา และ
ได้รับอนุมตั ิให้เข้าศึกษาในระดับปริ ญญาเอก อาจขอขยายเวลารับทุน
ต่อไปได้อีก ทั้งนี้รวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี
7.2 เงินทุนและการเบิกจ่าย
7.2.1 จานวนเงินทุน
7.2.1.1 เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี เพื่อเรี ยนระดับปริ ญญาโท ให้
ได้รับเงินทุน 116,000.-บาท/ปี /คน
7.2.1.2 เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท เพื่อเรี ยนระดับ
ปริ ญญาเอก ให้ได้รับเงินทุน 150,000/ปี /คน
7.2.2 การเบิกจ่าย
7.2.2.1 ให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามที่จ่ายจริ งภาคการศึกษาละหนึ่ง ครั้ง
7.2.2.2 ให้จ่ายเป็ นค่าครองชีพและอื่นๆ ทุกเดือน ให้นกั ศึกษา
โดยตรงตามคารับรองของอาจารย์ที่ปรึ กษาและตาม
คุณวุฒิของนักศึกษา ดังนี้
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- จบปริ ญญาตรี เข้าศึกษาระดับปริ ญญาโทในอัตรา
5,200 บาท/เดือน/คน
- จบปริ ญญาโทเข้าศึกษาระดับปริ ญญาเอกในอัตรา
7,000 บาท/เดือน/คน
- จบปริ ญญาตรี เข้าศึกษาระดับปริ ญญาเอกในอัตรา
7,200 บาท/เดือน/คน ในเวลา 3 ปี และในอัตรา 7,500
บาท/เดือน/คน เป็ นเวลาอีก 1 ปี
ขัอ 8. ค่าตอบแทนสาหรับการตีพิมพ์ผลงานที่เป็ นไปตามข้อ 6.2.2.1 และข้อ 6.2.2.2 สาหรับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและนักศึกษาให้เป็ นดังนี้
8.1 ระดับปริ ญญาโท จะได้ค่าตอบแทน 7,200 บาท
8.2 ระดับปริ ญญาเอก จะได้ค่าตอบแทน 10,800 บาท
ขัอ 9. การให้เงินทุนวิจยั นักศึกษาผูร้ ับทุนจะได้รับเงินทุนวิจยั เพื่อทาวิทยานิพนธ์เมื่อเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิแล้ว ดังนี้
9.1 ระดับปริ ญญาโท ในอัตรา 120,00 บาท/คน
9.2 ระดับปริ ญญาเอก ในอัตรา 150,00 บาท/คน
ขัอ 10. กาหนดการยืน่ ขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน
10.1 ให้ยนื่ ขอรับทุน ในเดือนตุลาคม ของทุกปี
10.2 ประกาศผลการให้ทุน ในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
10.3 ในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่ไม่อาจดาเนินการตามเงื่อนเวลาที่กาหนดไว้ตาม ข้อ 10.1
และ 10.2 ได้ คณะแพทยศาสตร์ อาจกาหนดวันเวลาอื่นตามที่เห็นสมควรได้ท้ งั นี้
ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันยืน่ ขอรับทุนไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 11. ให้คณะแพทยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่ยนื่
ขอรับทุนโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน
ข้อ 12. ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้ หากมีปัญหาในการปฏิบตั ิให้คณบดี
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย คาวินิจฉัยให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557
(ลงชื่อ) ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 39/2552)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ ทุนส่ งเสริมการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พนื้ ฐาน คณะแพทยศาสตร์
เพื่ อ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การศึ ก ษาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์พ้ื น ฐาน ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ให้มีการพัฒนาเจริ ญก้าวหน้า มีนกั ศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น และแข่งขันทางการ
ศึกษากับหน่วยงานอื่นได้
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
แ ล ะ โ ด ย ค ว าม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ ค ร า วป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 4 /2552
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 คณะแพทยศาสตร์ จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนส่งเสริ มการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน คณะแพทยศาสตร์ ขึ้นไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 39/2552) เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ทุนส่ งเสริ มการศึ กษาสาหรั บนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์”
ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“คณะแพทยศาสตร์”
หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการประจาคณะ”หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์
“ทุนส่งเสริ มการศึกษา” หมายถึง เงินรายได้ที่คณะแพทยศาสตร์จดั สรรเพื่อให้
เป็ นทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
“คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
บัณฑิตศึกษา”
แพทยศาสตร์ ด้านปรี คลินิก
“คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
บริ หารหลักสูตร”
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน ใน
คณะแพทยศาสตร์
“ภาควิชา”
หมายถึง ภาควิชาในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่เปิ ดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์พ้นื ฐาน ในคณะแพทยศาสตร์
“ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาขาวิชา
ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน
ในคณะแพทยศาสตร์
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“นักศึกษา”

หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน
ของคณะแพทยศาสตร์
ข้อ 4. ให้คณะแพทยศาสตร์ จัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของคณะแพทยศาสตร์
เพื่อเป็ นทุนส่ งเสริ มการศึกษา ทุนละไม่เกิ น 20,000 บาท/คน/ปี ตามจานวนที่คณะแพทยศาสตร์ กาหนดเป็ นรายปี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 5. หลักเกณฑ์และวิธีการ
5.1 คุณสมบัติของนักศึกษา
5.1.1 เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปี ที่ 1 หรื อชั้นปี ที่ 2
5.1.2 ในกรณี ที่เป็ นหลักสูตรซึ่งมีการลงทะเบียนรายวิชาและมีเกรด
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ให้ใช้ผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ส่วน
นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อนับถึงวันยืน่ ขอทุน
ส่งเสริ มการศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษา ดังนี้
5.1.2.1 ระดับปริ ญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.25
5.1.2.2 ระดับปริ ญญาเอก เกรดเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.50
ในกรณี เป็ นหลักสูตรที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชา ให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ
คณะกรรมการประจาคณะที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม และ
5.1.3 ภาควิชาและหรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ในสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัดต้องให้ความเห็นชอบและรับรองการขอทุนสนับสนุน
การศึกษา และ
5.1.4 เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี ขยันและซื่อสัตย์
5.2 เงื่อนไขการขอทุนส่งเสริ มการศึกษา
5.2.1 ให้ภาควิชาและหรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร เป็ นผูเ้ สนอชื่อ
นักศึกษา ตามแบบพิมพ์ที่คณะแพทยศาสตร์กาหนด
5.2.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์
ได้รับทุนส่งเสริ มการศึกษา แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจาคณะ
ให้ความเห็นชอบ คาตัดสิ นของคณะกรรมการประจาคณะให้ถือเป็ น
ที่สุด

5.3 การจ่ายเงินทุนส่งเสริ มการศึกษา
5.3.1 ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์แจ้งมติคณะกรรมการ
ประจาคณะให้นกั ศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิทุนส่งเสริ มการศึกษาทราบ
ผ่านประธานหลักสูตรและหรื อหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และสรุ ป
มติดงั กล่าวส่งงานคลัง คณะแพทยศาสตร์ เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
ต่อไป
5.3.2 ให้นกั ศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนส่งเสริ มการศึกษา ติดต่อขอรับ
เงินทุนได้ที่งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้งานคลัง คณะ
แพทยศาสตร์ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาโดยตรงตาม
จานวนที่กาหนดในข้อ 5.2.2
ข้อ 6. กาหนดการยืน่ ขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษาและประกาศผล ให้เป็ นไปตามที่คณะ
แพทยศาสตร์กาหนด โดยต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันยืน่ ขอรับทุนไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 7. ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้ หากมีปัญหาในการปฏิบตั ิ
ให้คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย คาวินิจฉัยให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
(ศาสตราจารย์วริ ุ ฬห์ เหล่าภัทรเกษม)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้ ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาหรับนักศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้กาหนดให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่นกั ศึกษา
นานาชาติเพื่อแสดงศักยภาพความเข้มแข็งทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และยังเป็ นการ
พัฒนาความร่ วมมือทั้งทางด้านการศึกษาและการวิจยั กับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียด้วยกัน
ซึ่ งนับเป็ นมาตรการส าคัญและสอดคล้องกับ แผนปฏิ บัติร าชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็ นสถาบันการศึกษาชั้นนาของเอเชีย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2540 ประกอบด้วยข้อ 26.2 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และ
มติคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 จึงกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สาหรับนักศึ กษานานาชาติ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554) เรื่ อง
“หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับนักศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ ”
ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่ภาคต้น ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
บรรดาประกาศหรื อคาสัง่ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรื อซึ่งขัดหรื อ
แย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์
“เงินทุน”
หมายถึง เงินที่คณะแพทยศาสตร์จดั สรรให้เพื่อใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์แก่นกั ศึกษานานาชาติ
“คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
บัณฑิตศึกษา”
คณะแพทยศาสตร์ ด้านปรี คลินิก
“คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับ
บริ หารหลักสูตร”
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์
“นักศึกษานานาชาติ”
หมายถึง นักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย และอาศัยใน
ประเทศแถบทวีปเอเชีย
“โครงการ”
หมายถึง โครงการรับนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อ 4. ให้คณะแพทยศาสตร์ จัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในส่วนของคณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อเป็ นทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์แก่นกั ศึกษานานาชาติ ตาม
จานวนที่คณะแพทยศาสตร์กาหนดเป็ นรายปี
ข้อ 5. ลักษณะทุน
เงิ น ทุ น นี้ เป็ นเงิ น ทุ น สนับ สนุ น การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษา ในหลัก สู ต รปกติ
(Regular program)หรื อหลักสู ตรนานาชาติ(International program) หรื อหลักสู ตรที่ ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ(English
program) ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ไม่รวมหลักสูตรที่จดั การศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ หรื อภาคพิเศษ
นักศึกษานานาชาติที่ได้รับเงินทุนต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่า
ธรรมเนี ย มวี ซ่ า เอง แต่ ท้ ัง นี้ นัก ศึ ก ษานานาชาติ ที่ ไ ด้รั บ ทุ น จะได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น การศึ ก ษาแบบเต็ ม (Full
scholarship) โดยเป็ นทุนที่ สนับสนุ นค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา(Tuition fee) ในวงเงิ นไม่เกิ น 230,000 บาทต่อปี
(ตามจานวนที่จ่ายจริ ง)และสนับสนุนค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน
(108,000 บาทต่อปี ) โดยมีระยะเวลาในการสนับสนุ นนักศึ กษานานาชาติที่ได้รับทุนเท่ากับจานวนระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
ข้อ 6. จานวนเงินทุนที่สนับสนุน ระดับปริ ญญาโท และหรื อ ปริ ญญาเอก จานวน 4 ทุนต่อไป
ข้อ 7. แหล่งเงินทุน งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์
ข้อ 8. เงื่อนไขการรับทุน
8.1 ระยะเวลาในการสนับสนุนนักศึกษานานาชาติได้รับทุนเท่ากับจานวนระยะเวลา
ที่หลักสูตรกาหนด
8.2 นักศึกษานานาชาติจะต้องส่งรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนในปี ต่อไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจและการพิจารณาประเมิน
ผลโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อ 9. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินทุน ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณานักศึกษา
นานาชาติที่ขอรับเงินทุนตามประกาศนี้ และเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ 10. การคัดเลือกและการดาเนินการ ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อ 11. ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ น คณะแพทยศาสตร์ อาจยกเลิกโครงการนี้ หรื อมี
การเปลี่ยนแปลงสาระและลักษณะของโครงการที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 12. ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้ หากมีปัญหาในการปฏิบตั ิ ให้
คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยคาวินิจฉัยให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) จินตนา สัตยาศัย
(รองศาสตราจารย์จินตนา สัตยาศัย)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 28/2551)
เรื่อง แก้ ไขการจัดสรรทุนค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด
-------------------------โดยที่เห็นเป็ นการสมควรแก้ไขการจัดสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ มี ค วามเหมาะสม และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ฉะนั้ นอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 จึงออกประกาศแก้ไขการจัดสรรทุน
ค่าธรรมเนี ย มการศึ กษาสาหรั บนักศึ กษาระดับบัณฑิ ต ศึ กษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาขาวิชา
กายภาพบาบัด ดังต่อไปนี้
1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 28/2551) เรื่ อง แก้ไขการ
จัดสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
สาขาวิชากายภาพบาบัด”
2. ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2551
3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 5.แห่งประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 20/2551) และให้
ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
5. จานวนเงินทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด กาหนดดังนี้
5.1 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาสาหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน
3 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี การศึกษา
5.2 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาสาหรับนักศึกษา สาขาวิชากายภาพบาบัด จานวน 3 ทุน ๆ ละ
20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี การศึกษา
ในการจัดสรรทุน หากปรากฏว่า การคัดเลือกไม่ได้ผรู ้ ับทุนตามจานวนที่กาหนด ให้
เปลี่ยนแปลงจานวนทุนระหว่างสาขาวิชาทั้งสองสาขาวิชาได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2551
(ลงชื่อ) เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ
(รองศาสตราจารย์เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 20/2551)
เรื่อง ทุนค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด
-------------------------เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนในด้านการศึกษาและการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิ คการแพทย์
โดยความเห็ นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคนิ คการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2551 มีมติให้จดั สรรทุนค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 20/2551) เรื่ อง ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด”
2. ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2551
3. ให้ยกเลิกประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 3/2550) ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2550 เรื่ อง
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด
และให้ใช้ประกาศนี้แทน
4. ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง คณะเทคนิคการแพทย์
“นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
“วงเงิน” หมายถึง เงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรื อกองทุนส่งเสริ มและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ โดยไม่ตอ้ งชดใช้คืน
5. จานวนเงินทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
สาขาวิชากายภาพบาบัด กาหนดดังนี้
5.1 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาสาหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 3 ทุน
ๆ ละ 20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี
5.2 ทุนค่าธรรมเนียมศึกษาสาหรับนักศึกษา สาขาวิชากายภาพบาบัด จานวน 3 ทุน ๆ ละ
20,000 บาท/ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี การศึกษา
6. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ขอรับทุน
6.1 ต้องมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร ในระดับปริ ญญาตรี ไม่ต่ากว่า 3.00
6.3 ผูท้ ี่ไม่ได้รับทุนจากแหล่งอื่น หรื อไม่ได้เป็ นข้าราชการ หรื อพนักงานมหาวิทยาลัย จะ
ได้รับพิจารณาก่อน
6.4 หากเป็ นข้าราชการ หรื อพนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่ได้รับทุนการศึกษา
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6.5 ในกรณี ที่คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่กาหนดให้อยูใ่ นการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7. การรับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครขอรับทุนให้ติดต่อขอรับใบสมัครที่ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ(คุณพิมพา โสภา) ชั้น 2
สานักงานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
8. หลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพร้อมรู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
8.2 สาเนาแสดงผลการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ตลอดหลักสูตร จานวน 1 ชุด
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
8.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
9. การคัดเลือก
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกโดยกาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ให้นกั ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทราบ
10. เงื่อนไขการรับทุน
10.1 ผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของคณะฯ เมื่อคณะฯต้องการความร่ วมมือ
10.2 นักศึกษาที่จะได้รับทุนต่อเนื่อง จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยต่อภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00
10.3 ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีสิทธิ
ระงับหรื อบอกเลิกการให้ทุนได้ตามความเหมาะสม
11. ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2551
(ลงชื่อ) เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ
(รองศาสตราจารย์เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 40/2549)
เรื่อง ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
-------------------------เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนโดยผ่า นกระบวนการวิจัย ของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะเทคนิ ค
การแพทย์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนการทาวิจยั ของคณะ
เทคนิ ค การแพทย์แ ละมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 27 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติ มประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง
ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การหลัก สู ต รโครงการพิ เ ศษในหมายเหตุ ข ้อ 3 และโดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะเทคนิ คการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ.2549 จึง
กาหนดวิธีการเสนอขอทุนสนับสนุนการทาวิจยั และการศึกษาอิสระไว้ดงั นี้
1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 40/2549) เรื่ อง ทุนสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
2. ให้ใช้ประกาศนี้สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรี ยนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
3. ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง คณะเทคนิคการแพทย์
“คณะกรรมการประจาคณะ”หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะเทคนิคการแพทย์
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
“รองคณบดี”
หมายถึง รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย
“เงินทุน” หมายถึง เงินทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระที่จ่ายจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรื อจากกองทุนส่งเสริ มและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ โดยไม่ตอ้ งชดใช้คืน
4. จานวนเงินทุนสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และสาหรับการศึกษาอิสระ กาหนดดังนี้
4.1 เงินทุนสาหรับการทาวิทยานิพนธ์จดั สรรให้เรื่ องละไม่เกิน 10,000 บาท
4.2 เงินทุนสาหรับการศึกษาอิสระ จัดสรรให้เรื่ องละไม่เกิน 8,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินทุนในแต่ละปี การศึกษาให้คณะกาหนดโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
5. วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่จะได้รับทุนต้องมีลกั ษณะดังนี้
5.1 ผูท้ าวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระเป็ นนักศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคนิค การแพทย์
5.2 มีอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักเป็ นอาจารย์ประจาคณะเทคนิคการแพทย์
5.3 ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
5.4 มีแผนงานใช้เงินทุนที่อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักให้ความเห็นชอบแล้ว
6. ให้นกั ศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักยืน่ ขอรับทุน ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณากลัน่ กรองและอนุมตั ิโครงการ
7. ให้รองคณบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิการจ่ายเงินทุนให้กบั นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
8. การใช้จ่ายเงินทุนให้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและนักศึกษาเป็ นผูพ้ ิจารณาการใช้เงินร่ วมกัน
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9. ให้กรรมการบริ หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประเมินและสรุ ปผลการใช้
เงินทุนทุกภาคการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
10. ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 53/2552)
เรื่อง ทุนส่ งเสริมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรโครงการพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา
ของคณะเทคนิ คการแพทย์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคนิ ค
การแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2552 จึงกาหนดวิธีการเสนอขอทุนส่ งเสริ มการ
เรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดงั นี้
1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 53/2552) เรื่ อง ทุนส่งเสริ มการเรี ยนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา”
2. ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
3. ในประกาศนี้
“คณะ” หมายถึง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะเทคนิคการแพทย์
“อาจารย์” หมายถึง อาจารย์ประจาคณะเทคนิคการแพทย์ หรื ออาจารย์พิเศษที่มาสอนใน
รายวิชาสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์
“รองคณบดี” หมายถึง รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย
“เงินทุน” หมายถึง เงินทุนส่งเสริ มการสอนที่จ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหรื อจาก
กองทุนส่งเสริ มและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ โดยไม่ตอ้ งชดใช้คืน
4. จานวนเงินทุนส่งเสริ มการสอน กาหนดดังนี้
4.1 เงินทุนส่งเสริ มการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและ
การจัดการ ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา
4.2 เงินทุนส่งเสริ มการสอนหลักสูตรอื่น ๆ (โครงการพิเศษ) ที่คณะไม่ได้เป็ นเจ้าของ
หลักสูตร แต่เป็ นเจ้าของรายวิชา ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา
หากมีการใช้เงินทุนส่งเสริ มการสอนเกินวงเงินที่กาหนดให้คณะพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
5. ให้อาจารย์ยนื่ ขอรับทุนส่งเสริ มการสอน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ให้กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
ตรวจสอบความถูกต้องภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
6. อาจารย์ที่มีสิทธิได้รับทุนต้องผ่านการประเมินการสอนตามเกณฑ์ที่คณะกาหนด และต้องส่งแผนการ
สอนครบทุกชัว่ โมงที่ยนื่ ขอรับทุน
7. ผูไ้ ม่มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริ มการสอนได้แก่อาจารย์ที่ยนื่ ขอเบิกค่าตอบแทนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารพยาธิวทิ ยาคลินิก(โครงการพิเศษ) หรื อหลักสูตรอื่น ๆ ตามข้อ 4.2
8. ให้รองคณบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิการจ่ายเงินทุน
9. ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ.2552
(ลงชื่อ) เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ
(รองศาสตราจารย์เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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