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ตอนที ่7 
บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

7.1 ทุนการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยัมีเงินทุนการศึกษาซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 
   7.1.1. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน 

   ทุนสนบัสนุนผูช่้วยสอน เป็นเงินทุนจากกองทุนพฒันาบณัฑิตศึกษา โดยมีภาระช่วยสอนสปัดาห์ละ
ไม่ตํ่ากวา่  10  ชัว่โมงและไม่เกิน  12  ชัว่โมงต่อสปัดาห์  เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 
โดยจดัสรรทุนละ 40,000.- บาท ระยะเวลา 8 เดือน ๆ  ละ  5,000.- บาท โดยปฏิบติังานดงัน้ี    

ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัตงิาน เดอืน 
ตน้ สิงหาคม – พฤศจิกายน 4 

ปลาย มกราคม – เมษายน    4 
 การรับสมคัร  1. คณะยืน่โครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนมิถุนายน 
       2. นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสนใจติดต่อคณะตน้สงักดัประมาณเดือนกรกฎาคม 
 

7.1.2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 คุณสมบัต ิ1. ผูข้อรับทุนมีสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ในขณะท่ียืน่สมคัรขอรับทุนและตอ้ง 
   สามารถนาํเสนอผลงาน ภายใน 6 เดือน หลงัจากสาํเร็จการศึกษา 
                                           2. วทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเคา้โครงเรียบร้อยแลว้ 
                                           3. มีหลกัฐานการสมคัรหรือหลกัฐานตอบรับเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ ระบุรูปแบบ 
  การนาํเสนอ 

ทั้งน้ีหากไดรั้บการอนุมติั ตอ้งสาํรองเงินค่าใชจ่้ายก่อนและสามารถรับเงินคืนไดภ้ายใน 1 สปัดาห์ 
หลงัจากการนาํเสนอผลงานและดาํเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุน   

ตารางค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ  

ประเภทการน าเสนอ 

ระดบัการประชุม 

ระดบัชาต ิ
ระดบันานาชาต ิ

จดัประชุม        
ในประเทศไทย 

จดัประชุม           
ต่างประเทศ 

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) การตีพิมพใ์นวารสาร 20,000  บาท 

 
การรับสมคัร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากช่วงระยะเวลาในการนาํเสนอผลงาน  
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7.1.3. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวทิยานิพนธ์ 
 คุณสมบัต ิ 1. เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีทาํวทิยานิพนธ์  

   2. เป็นวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัเคา้โครงเรียบร้อยแลว้ 
  จ านวนเงนิทุน  

   1. วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก  ในวงเงิน  100,000.- บาท ต่อเร่ือง  
   2. วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท    ในวงเงิน  50,000.- บาท ต่อเร่ือง  

 รับสมคัรปีละ 2 คร้ัง ประมาณเดือนสิงหาคมและมกราคม ของทุกปี  
 
7.1.4. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวจิยัในการท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอสิระ 

  จ านวนเงนิทุน จาํนวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท 
 คุณสมบัต ิ 1. มีสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ในขณะท่ียืน่สมคัรขอรับทุน  

2. เป็นผูท่ี้ไม่อยูใ่นระหวา่งการรับหรือเคยไดรั้บทุนการศึกษาวจิยั ในขณะท่ีศึกษาอยู ่  
 ในระดบับณัฑิตศึกษา    ทั้งท่ีเป็นทุนภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั 
   3. เป็นวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ท่ีไดรั้บอนุมติัเคา้โครงเรียบร้อยแลว้ 

 รับสมคัรปีละ 2 คร้ัง ประมาณเดือนสิงหาคมและมกราคม ของทุกปี  
 
7.1.5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา เพือ่ศึกษาวจิยั ณ ต่างประเทศ   

  คุณสมบัต ิ 1. เป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรท่ีทาํวทิยานิพนธ์  
   2. เป็นวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัเคา้โครงเรียบร้อยแลว้ 
  บณัฑิตวทิยาลยัสนบัสนุนค่าใชจ่้ายแยกตามกลุ่มประเทศท่ีสถาบนัการศึกษานั้นตั้งอยูเ่พ่ือเป็น
ค่าใชจ่้ายสาํหรับ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืนๆโดยจ่ายในลกัษณะเหมาจ่ายใน
อตัรา (บาท) ดงัต่อไปน้ี  

ที ่ กลุ่มประเทศ วงเงนิ 
1 ทวปีเอเซีย นอกจาก 2 และ 3 30,000 
2 อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 35,000 
3 จีน เกาหลี ฮ่องกง ไตห้วนั เอเชียตะวนัตก   50,000 
4 ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ยโุรปตะวนัออก  60,000 
5 ยโุรปตะวนัตก สหรัฐอเมริกา  แคนาดา 70,000 
6 ประเทศอ่ืนๆ วงเงินอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

  
โดยรับสมคัรปีละ 2 คร้ัง ประมาณเดือนสิงหาคม – กนัยายน และ กมุภาพนัธ์ - มีนาคม ของทุกปี  
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7.1.6  ทุนวจิยั ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพือ่ให้สามารถรับนักศึกษาทีม่คีวามสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลกัสูตรและท าวจิยัในสาขาทีอ่าจารย์มคีวามเช่ียวชาญ 

เป็นทุนวจิยัท่ีใหผ้า่นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา เป็นผูเ้สนอโครงการเพ่ือขอรับทุน เพ่ือรับนกัศึกษาท่ีมี
ความสามารถและศกัยภาพสูง  
  คุณสมบัต ิ (รายละเอียดในประกาศรับสมคัร)   

1. คุณสมบติัของอาจารยบ์ณัฑิตศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอรับทุน  
 2. คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน  

- กรณีของการเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท  
- กรณีของการเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

 จ านวนเงนิทุน ทุนท่ีใหผ้า่นอาจารยบ์ณัฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 1.  ทุนระดบัปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)  
 2. ทุนระดบัปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา) 
 ในกรณีเป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีถึงระดบัปริญญาเอก ใหส้มคัรทุนในระดบัปริญญาโทก่อน    
 

ก าหนดการรับสมคัร  ประมาณเดือนธนัวาคมของทุกปี 
 

7.1.7  ทุนราชกรีฑาสโมสร   
คุณสมบัติ เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ชั้นปีท่ี 1 เป็นผูมี้ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
จาํนวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท ระยะเวลาใหทุ้น 2 ปีติดต่อกนั โดยแบ่งเป็น 2 งวด ๆ ละ 15,000 บาท  

 

 สามารถสอบถามรายละเอยีด เงือ่นไขการรับสมคัรทุนต่าง ๆ ได้ทีบ่ัณฑิตวทิยาลยั สามารถดูข้อมูลเพิม่เตมิและ
ดาวน์โหลดประกาศ ใบสมคัรได้ทีเ่วบ็ไซต์บัณฑิตวทิยาลยั  http://gs.kku.ac.th/ 
 

7.2 ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น มี สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการให้บริการ
การศึกษามีหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์ และโสตทศันวสัดุทุกสาขาวิชา รวมทั้งวิทยานิพนธ์และหนังสืออา้งอิงต่างๆท่ีจาํเป็น
สาํหรับการศึกษาคน้ควา้ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา นอกจากน้ีในบางคณะและบางภาควิชา ยงัมีห้องสมุด
เฉพาะต่างหาก ซ่ึงจะมีหนงัสือและส่ิงพิมพเ์ฉพาะสาขาวชิาไวใ้หบ้ริการ 
 

7.3 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีศูนยค์อมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการสาํหรับอาจารย ์ ขา้ราชการ 
และนกัศึกษา ในการเขา้ใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือปฏิบติังานต่าง ๆ เช่น พิมพร์ายงาน ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีบริการเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ต ซ่ึงนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
สามารถขอเป็นผูใ้ชไ้ด ้

http://gs.kku.ac.th/
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7.4 หลกัสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการการพฒันาศักยภาพทางวชิาการของคณาจารย์และนักศึกษา  
               ระดบับัณฑิตศึกษา 
 บณัฑิตวิทยาลยั จดัให้มีการอบรมความรู้เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา โดยในทุกภาค
การศึกษาจะมีการจดัอบรมประมาณ 30  หลกัสูตร หลกัสูตรละ  1 คร้ัง อาทิ การคน้ควา้ขอ้มูลในห้องสมุด การ
เขียนบรรณานุกรมและเอกสารอา้งอิง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม spss เป็นตน้ การจดัอบรมแต่ละคร้ัง 
บณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้นกัศึกษาทราบโดยทัว่กนั และสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ เวบไซตบ์ณัฑิตวิทยาลยั 
http://gs.kku.ac.th/ 
 

7.5 โภชนาการ 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัใหมี้บริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในราคาท่ีเหมาะสม โดยให้เอกชนเช่า
ดาํเนินการภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการโภชนาการ ณ ศูนยค์อมเพลก็ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งอยูบ่ริเวณ
หนา้อาคาร  สาํนกัหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัมีโรงอาหารของคณะต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเปิด
จาํหน่ายในวนัราชการ 
 

7.6 รถโดยสารประจ าทาง 
รถขนส่งมวลชน มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
1.  เส้นทางและตารางเวลาการเดนิรถ 
เสน้ทางสายการเดินรถโดยสารและการเปิดการบริการ กาํหนดใหมี้สายเดินรถ เป็น 3 สาย
หลกั และกาํหนดการเปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี 
• สายสีแดง ระยะทางโดยรวมประมาณ 7.95 กม.  
• สายสีเหลือง ระยะทางโดยรวมประมาณ 7.09 กม.  
• สายสีนํ้ าเงิน ระยะทางโดยรวมประมาณ 6.70 กม.  
• สายสีสม้   
2.  ตารางเวลาการให้บริการ 
• ใหบ้ริการทุกวนัเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
• เร่ิมตน้ ณ ตน้สาย ตั้งเวลา 07.00น. และหยดุบริการ ณ ตน้สายในเวลาประมาณ 21.00 น. 
3.  การเดนิรถให้บริการ  
• การออกเดินรถใหบ้ริการ กาํหนดทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 5 นาที ณ ตน้สาย (บริเวณหอพกั
นกัศึกษา 9 หลงั) ซ่ึงเวลาจะมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความหนาแน่นของการใชบ้ริการ 
โดยใหเ้ดินรถบริการในแต่ละสายในลกัษณะวนรอบ และเดินรถทางเดียว 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัขอนแก่นมอบให้เอกชนจดัวิ่งรถบริการรับ-ส่งผูโ้ดยสารภายในมหาวิทยาลยั 
ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัในเมืองขอนแก่น ระหวา่งเวลา 6.00 – 22.00 น. โดยมีรถโดยสารวิ่งผ่าน ไดแ้ก่  

สาย 8 สีฟ้า สายเก่า วิ่งจากการเคหะแห่งชาติ ถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
สายใหม่  วิ่งจากการเคหะแห่งชาติ ถึงหอ 9 หลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

http://gs.kku.ac.th/
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 สาย 16 สีแดง สายใหม่  วิ่งจากหมู่บา้นกนัยารัตน์(โนนทนั) ถึง หอ 9 หลงั 
 
7.7 บริการไปรษณีย์ 
 ภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่นมีท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข โดยความร่วมมือของการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
บริเวณลานจอดรถ ศูนยค์อมเพลก็  รหสัไปรษณียข์องมหาวทิยาลยัขอนแก่น คือ 40002 
 

7.8 บริการธนาคาร 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีท่ีทาํการธนาคารพาณิชยส์าํหรับใหบ้ริการ 6 ธนาคาร คือ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขามหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์   ถนนมิตรภาพ  และสาขายอ่ย 2 แห่ง ดงัน้ี 1. ตั้งอยูศู่นยค์อมเพลก็  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  2. ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยูบ่ริเวณจุดรับส่งผูป่้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น  1 ศูนยค์อมเพลก็  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น  1  ศูนยค์อมเพลก็  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวทิยาลยัขอนแก่น ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น  1 ศูนยค์อมเพลก็  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ธนาคารออมสิน ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้น  2  ศูนยค์อมเพลก็  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

7.9           ศูนย์คอมเพลก็ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มีศูนยค์อมเพล็ก เป็นศูนยอ์าหาร และศูนยร์วมร้านคา้ต่าง ๆ  เช่น ศูนยห์นงัสือ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  สหกรณ์ร้านคา้  การใหบ้ริการธนาคาร ร้านบริการ Internet  ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านจาํหน่ายตัว๋
เคร่ืองบิน ตัว๋รถปรับอากาศ  ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้อาคาร สาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

7.10        ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีศูนยสุ์ขภาพนักศึกษา  ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดัโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้บริการสุขภาพนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัขอนแก่นและ
ประชาชนทัว่ไป  ตั้งอยูท่ี่ หลงัศูนยอ์าหารและบริการ 1 (หลงัคอมเพล็กซ์) เวลาให้บริการ ทุกวนัราชการ  ตลอด
ช่วงเวลา  08.00 – 20.00 น. ให้บริการโดยแพทยอ์อกตรวจ 1 คน ช่วงเชา้ เวลา 09.00-11.00 น.  ช่วงบ่าย เวลา 
12.00-16.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น. สําหรับการบริการโดยพยาบาลจะมีตลอดช่วงเวลาทาํการ                    
** นอกเวลา  ใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ** 

 
7.11         การประกนัอุบัตเิหตุ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ไดจ้ดัใหมี้การประกนัอุบติัเหตุ   สาํหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่นทุกคน 
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