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ตอนที่ 7
บริการต่ าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
7.1 ทุนการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมีเงินทุนการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
7.1.1. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน
ทุนสนับสนุนผูช้ ่วยสอน เป็ นเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา โดยมีภาระช่วยสอนสัปดาห์ละ
ไม่ต่าํ กว่า 10 ชัว่ โมงและไม่เกิน 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
โดยจัดสรรทุนละ 40,000.- บาท ระยะเวลา 8 เดือน ๆ ละ 5,000.- บาท โดยปฏิบตั ิงานดังนี้
ภาคการศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
เดือน
ต้น
สิ งหาคม – พฤศจิกายน
4
ปลาย
มกราคม – เมษายน
4
การรับสมัคร 1. คณะยืน่ โครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนมิถุนายน
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจติดต่อคณะต้นสังกัดประมาณเดือนกรกฎาคม
7.1.2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์
คุณสมบัติ 1. ผูข้ อรับทุนมีสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ในขณะที่ยนื่ สมัครขอรับทุนและต้อง
สามารถนําเสนอผลงาน ภายใน 6 เดือน หลังจากสําเร็ จการศึกษา
2. วิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเค้าโครงเรี ยบร้อยแล้ว
3. มีหลักฐานการสมัครหรื อหลักฐานตอบรับเข้าร่ วมการประชุมวิชาการ ระบุรูปแบบ
การนําเสนอ
ทั้งนี้หากได้รับการอนุมตั ิ ต้องสํารองเงินค่าใช้จ่ายก่อนและสามารถรับเงินคืนได้ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากการนําเสนอผลงานและดําเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุน
ตารางค่ าใช้ จ่ายในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับการประชุม
ระดับนานาชาติ
ประเภทการนาเสนอ
ระดับชาติ
จัดประชุม
จัดประชุม
ในประเทศไทย
ต่ างประเทศ
1) Oral Presentation
5,000.- บาท
15,000.- บาท
30,000.- บาท
2) Poster presentation
3,000.- บาท
10,000.- บาท
20,000.- บาท
3) การตีพิมพ์ในวารสาร
20,000 บาท
การรับสมัคร แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากช่วงระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน
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7.1.3. ทุนอุดหนุนและส่ งเสริมการทาวิทยานิพนธ์
คุณสมบัติ 1. เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทาํ วิทยานิพนธ์
2. เป็ นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงเรี ยบร้อยแล้ว
จานวนเงินทุน
1. วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก
ในวงเงิน 100,000.- บาท ต่อเรื่ อง
2. วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท
ในวงเงิน 50,000.- บาท ต่อเรื่ อง
รับสมัครปี ละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนสิ งหาคมและมกราคม ของทุกปี
7.1.4. ทุนอุดหนุนการค้ นคว้ าและวิจยั ในการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
จานวนเงินทุน
จํานวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท
คุณสมบัติ 1. มีสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ในขณะที่ยนื่ สมัครขอรับทุน
2. เป็ นผูท้ ี่ไม่อยูใ่ นระหว่างการรับหรื อเคยได้รับทุนการศึกษาวิจยั ในขณะที่ศึกษาอยู่
ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่เป็ นทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
3. เป็ นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงเรี ยบร้อยแล้ว
รับสมัครปี ละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนสิ งหาคมและมกราคม ของทุกปี
7.1.5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่ ศึกษาวิจยั ณ ต่ างประเทศ
คุณสมบัติ 1. เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นหลักสูตรที่ทาํ วิทยานิพนธ์
2. เป็ นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมตั ิเค้าโครงเรี ยบร้อยแล้ว
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยูเ่ พื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายสําหรับ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และ/หรื อ ค่าพาหนะ ค่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆโดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายใน
อัตรา (บาท) ดังต่อไปนี้
ที่
กลุ่มประเทศ
วงเงิน
1
ทวีปเอเซีย นอกจาก 2 และ 3
30,000
2
อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
35,000
3
จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก
50,000
4
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันออก
60,000
5
ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริ กา แคนาดา
70,000
6
ประเทศอื่นๆ วงเงินอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
โดยรับสมัครปี ละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนสิ งหาคม – กันยายน และ กุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี
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7.1.6 ทุนวิจยั สาหรับคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา เพือ่ ให้ สามารถรับนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถและ
ศักยภาพสู งเข้ าศึกษาในหลักสู ตรและทาวิจยั ในสาขาทีอ่ าจารย์ มคี วามเชี่ยวชาญ
เป็ นทุนวิจยั ที่ให้ผา่ นอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา เป็ นผูเ้ สนอโครงการเพื่อขอรับทุน เพื่อรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูง
คุณสมบัติ (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)
1. คุณสมบัติของอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน
2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน
- กรณี ของการเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาโท
- กรณี ของการเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาเอก
จานวนเงินทุน
ทุนที่ให้ผา่ นอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. ทุนระดับปริ ญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปี การศึกษา)
2. ทุนระดับปริ ญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี การศึกษา)
ในกรณี เป็ นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ถึงระดับปริ ญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับ ปริ ญญาโทก่อน
กาหนดการรับสมัคร

ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี

7.1.7 ทุนราชกรีฑาสโมสร
คุณสมบัติ เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ชั้นปี ที่ 1 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท ระยะเวลาให้ทุน 2 ปี ติดต่อกัน โดยแบ่งเป็ น 2 งวด ๆ ละ 15,000 บาท
สามารถสอบถามรายละเอียด เงือ่ นไขการรับสมัครทุนต่ าง ๆ ได้ ทบี่ ัณฑิตวิทยาลัย สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมและ
ดาวน์ โหลดประกาศ ใบสมัครได้ ทเี่ ว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th/
7.2

สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการให้บริ การ
การศึกษามีหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุทุกสาขาวิชา รวมทั้งวิทยานิ พนธ์และหนังสื ออ้างอิงต่างๆที่ จาํ เป็ น
สําหรับการศึ กษาค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ในบางคณะและบางภาควิชา ยังมีห้องสมุด
เฉพาะต่างหาก ซึ่งจะมีหนังสื อและสิ่ งพิมพ์เฉพาะสาขาวิชาไว้ให้บริ การ
7.3

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการให้บริ การสําหรับอาจารย์ ข้าราชการ
และนักศึกษา ในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์รายงาน ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีบริ การเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถขอเป็ นผูใ้ ช้ได้
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7.4

หลักสู ตรฝึ กอบรมภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมความรู ้เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยในทุกภาค
การศึกษาจะมีการจัดอบรมประมาณ 30 หลักสู ตร หลักสู ตรละ 1 ครั้ง อาทิ การค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด การ
เขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม spss เป็ นต้น การจัดอบรมแต่ละครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้นกั ศึกษาทราบโดยทัว่ กัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เวบไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
http://gs.kku.ac.th/
7.5

โภชนาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีบริ การจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในราคาที่เหมาะสม โดยให้เอกชนเช่า
ดําเนินการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการโภชนาการ ณ ศูนย์คอมเพล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
หน้าอาคาร สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ยงั มีโรงอาหารของคณะต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเปิ ด
จําหน่ายในวันราชการ
7.6

รถโดยสารประจาทาง
รถขนส่ งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
1. เส้ นทางและตารางเวลาการเดินรถ
เส้นทางสายการเดินรถโดยสารและการเปิ ดการบริ การ กําหนดให้มีสายเดินรถ เป็ น 3 สาย
หลัก และกําหนดการเปิ ดให้บริ การ ดังนี้
• สายสี แดง ระยะทางโดยรวมประมาณ 7.95 กม.
• สายสี เหลือง ระยะทางโดยรวมประมาณ 7.09 กม.
• สายสี น้ าํ เงิน ระยะทางโดยรวมประมาณ 6.70 กม.
• สายสี สม้
2. ตารางเวลาการให้ บริการ
• ให้บริ การทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
• เริ่ มต้น ณ ต้นสาย ตั้งเวลา 07.00น. และหยุดบริ การ ณ ต้นสายในเวลาประมาณ 21.00 น.
3. การเดินรถให้ บริการ
• การออกเดินรถให้บริ การ กําหนดทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 5 นาที ณ ต้นสาย (บริ เวณหอพัก
นักศึกษา 9 หลัง) ซึ่งเวลาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความหนาแน่นของการใช้บริ การ
โดยให้เดินรถบริ การในแต่ละสายในลักษณะวนรอบ และเดินรถทางเดียว
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้เอกชนจัดวิ่งรถบริ การรับ-ส่ งผูโ้ ดยสารภายในมหาวิทยาลัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับในเมืองขอนแก่น ระหว่างเวลา 6.00 – 22.00 น. โดยมีรถโดยสารวิ่งผ่าน ได้แก่
สาย 8 สี ฟ้า
สายเก่า วิง่ จากการเคหะแห่ งชาติ ถึงโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
สายใหม่ วิ่งจากการเคหะแห่ งชาติ ถึงหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริ การต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาย 16 สี แดง

สายใหม่ วิ่งจากหมู่บา้ นกันยารัตน์(โนนทัน) ถึง หอ 9 หลัง

7.7

บริการไปรษณีย์
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ทาํ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข โดยความร่ วมมือของการสื่ อสารแห่งประเทศไทย
บริ เวณลานจอดรถ ศูนย์คอมเพล็ก รหัสไปรษณี ยข์ องมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 40002
7.8

บริการธนาคาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ทาํ การธนาคารพาณิ ชย์สาํ หรับให้บริ การ 6 ธนาคาร คือ
 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าโรงพยาบาล
ศรี นคริ นทร์ ถนนมิตรภาพ และสาขาย่อย 2 แห่ง ดังนี้ 1. ตั้งอยูศ่ ูนย์คอมเพล็ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ตั้งอยูบ่ ริ เวณ ชั้น 1 อาคารสิ ริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ธนาคารกรุ งเทพ ตั้งอยูบ่ ริ เวณจุดรับส่งผูป้ ่ วย โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ธนาคารกรุ งไทย ตั้งอยูบ่ ริ เวณ ชั้น 1 ศูนย์คอมเพล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ตั้งอยูบ่ ริ เวณ ชั้น 1 ศูนย์คอมเพล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ธนาคารกสิ กรไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยูบ่ ริ เวณ ชั้น 1 ศูนย์คอมเพล็ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ธนาคารออมสิ น ตั้งอยูบ่ ริ เวณ ชั้น 2 ศูนย์คอมเพล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.9

ศู นย์ คอมเพล็ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์คอมเพล็ก เป็ นศูนย์อาหาร และศูนย์รวมร้านค้าต่าง ๆ เช่น ศูนย์หนังสื อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สหกรณ์ร้านค้า การให้บริ การธนาคาร ร้านบริ การ Internet ร้านถ่ายเอกสาร ร้านจําหน่ายตัว๋
เครื่ องบิน ตัว๋ รถปรับอากาศ ตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าอาคาร สํานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.10

ศู นย์ สุขภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์สุขภาพนักศึ กษา ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริ การสุ ขภาพนักศึ กษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่ นและ
ประชาชนทัว่ ไป ตั้งอยูท่ ี่ หลังศูนย์อาหารและบริ การ 1 (หลังคอมเพล็กซ์) เวลาให้บริ การ ทุกวันราชการ ตลอด
ช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น. ให้บริ การโดยแพทย์ออกตรวจ 1 คน ช่วงเช้า เวลา 09.00-11.00 น. ช่วงบ่าย เวลา
12.00-16.00 น. และช่ วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น. สําหรั บการบริ การโดยพยาบาลจะมีตลอดช่วงเวลาทําการ
** นอกเวลา ใช้บริ การที่โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ **
7.11

การประกันอุบัตเิ หตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จดั ให้มีการประกันอุบตั ิเหตุ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน
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บริ การต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

