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ตอนท่ี 5 

บริการตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.1 ทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีดังน้ี 

5.1.1 ทุนสนับสนุนผูชวยสอน 

 ผูชวยสอนตองมีภาระชวยสอนสัปดาหละไมต่ํากวา 10 ช่ัวโมงและไมเกิน 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห และเปน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา โดยจัดสรรทุนละ 40,000.- บาท ระยะเวลา 8 เดือน ๆ ละ  

5,000.- บาท โดยปฏิบัติงานดังน้ี    

ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3เดือน 

ตน สิงหาคม – พฤศจิกายน 4 

ปลาย มกราคม – เมษายน    4 

 การรับสมัคร  1. คณะยื่นโครงการเพ่ือขอรับทุนประมาณเดือนมิถุนายน 

       2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสนใจติดตอคณะตนสังกัดประมาณเดือนกรกฎาคม 

 

5.1.2 ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 

 คุณสมบัติ 1. ผูขอรับทุนมีสถานภาพการเปนนักศึกษา ในขณะท่ียื่นสมัครขอรับทุน 

                                  2. วิทยานิพนธตองไดรับอนุมัติเคาโครงเรียบรอยแลว 

                                  3. มีหลักฐานการสมัครหรือหลักฐานตอบรับเขารวมการประชุมวิชาการ ระบุรูปแบบ

การนําเสนอ  

ท้ังน้ีหากไดรับการอนุมัติ ตองสํารองเงินคาใชจายกอนและสงเอกสารหลักฐานการเบิกจาย ภายใน 1 สัปดาห 

หลังจากการนําเสนอผลงานและตองดําเนินการตามข้ันตอนการเบิกจายเงินทุนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด   

 

ตารางคาใชจายในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  

ประเภทการนําเสนอ 

ระดับการประชุม 

ระดับชาติ 

ระดับนานาชาติ 

จัดประชุม        

ในประเทศไทย 

จัดประชุม           

ตางประเทศ 

1) Oral Presentation 5,000.- บาท 15,000.- บาท 30,000.- บาท 

2) Poster presentation 3,000.- บาท 10,000.- บาท 20,000.- บาท 

 

การรับสมัคร แบงออกเปน 3 ชวง โดยพิจารณาจากชวงระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน  
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5.1.3 ทุนอุดหนุนและสงเสริมการทําวิทยานิพนธ 

 คุณสมบัติ 1. เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีศึกษาในหลักสูตรท่ีทําวิทยานิพนธ  

   2. เปนวิทยานิพนธท่ีไดรับอนุมัติเคาโครงเรียบรอยแลว 

  จํานวนเงินทุน  

   1. วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก  ในวงเงิน  100,000.- บาท ตอเรื่อง  

   2. วิทยานิพนธระดับปริญญาโท   ในวงเงิน  50,000.- บาท ตอเรื่อง  

 รับสมัครปละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคมและมกราคม ของทุกป  

 

5.1.4. ทุนอุดหนุนการคนควาและวิจัยในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

  จํานวนเงินทุน จํานวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท 

 คุณสมบัติ 1. มีสถานภาพการเปนนักศึกษา ในขณะท่ียื่นสมัครขอรับทุน  

2. เปนผูท่ีไมอยูในระหวางการรับหรือเคยไดรับทุนการศึกษาวิจัย ในขณะท่ีศึกษาอยู   

 ในระดับบัณฑิตศึกษา    ท้ังท่ีเปนทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

   3. เปนวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ท่ีไดรับอนุมัติเคาโครงเรียบรอยแลว 

 รับสมัครปละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนกันยายนและกุมภาพันธ ของทุกป  

 

5.1.5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ   

  คุณสมบัติ 1. เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรท่ีทําวิทยานิพนธ  

   2. เปนวิทยานิพนธท่ีไดรับอนุมัติเคาโครงเรียบรอยแลว 

  บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายแยกตามกลุมประเทศท่ีสถาบันการศึกษาน้ันตั้งอยูเพ่ือเปน

คาใชจายสําหรับ คาตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเบ้ียเลี้ยง และอ่ืนๆโดยจายในลักษณะเหมาจายใน

อัตรา (บาท) ดังตอไปน้ี  

ท่ี กลุมประเทศ วงเงิน 

1 ทวีปเอเซีย นอกจาก 2 และ 3 30,000 

2 อินเดีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย 35,000 

3 จีน เกาหลี ฮองกง ไตหวัน เอเชียตะวันตก   50,000 

4 ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ยุโรปตะวันออก  60,000 

5 ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา  แคนาดา 70,000 

6 ประเทศอ่ืนๆ วงเงินอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

  

การรับสมัคร แบงออกเปน 3 ชวง โดยพิจารณาจากชวงระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ   
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5.1.6  ทุนวิจัย สําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหสามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถและ

ศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาท่ีอาจารยมีความเชี่ยวชาญ 

เปนทุนวิจัยท่ีใหผานอาจารยบัณฑิตศึกษา เปนผูเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน เพ่ือรับนักศึกษาท่ีมี

ความสามารถและศักยภาพสูง  

คุณสมบัติ (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)   

1. คุณสมบัติของอาจารยบัณฑิตศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอรับทุน  

 2. คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีไดรับทุน  

- กรณีของการเขาศึกษาในระดับปริญญาโท  

- กรณีของการเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก 

  จํานวนเงินทุน ทุนท่ีใหผานอาจารยบัณฑิตศึกษา แบงเปน 2 ประเภท 

  1.  ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไมเกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไมเกิน 2 ปการศึกษา)  

  2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไมเกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไมเกิน 3 ปการศึกษา) 

 ในกรณีเปนนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ใหสมัครทุนในระดับปริญญาโทกอน    
 

   กําหนดการรับสมัคร  ประมาณเดือนธันวาคมของทุกป 
 

5.1.7  ทุนราชกรีฑาสโมสร   

3คุณสมบัติ เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท ช้ันปท่ี 1 เปนผูมีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ตอง

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

3จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท ระยะเวลาใหทุน 2 ปติดตอกัน โดยแบงเปน 2 งวด ๆ ละ 15,000 บาท  
 

 สามารถสอบถามรายละเอียด เง่ือนไขการรับสมัครทุนตาง ๆ ไดท่ีบัณฑิตวิทยาลัย สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมและ

ดาวนโหลดประกาศ ใบสมัครไดท่ีเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย  http://gs.kku.ac.th 
 

5.2  สํานักหอสมุด 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสํานักหอสมุด ซึ่งเปนศูนยกลางการใหบริการการศึกษามีหนังสือ สิ่งพิมพ และ

โสตทัศนวัสดุทุกสาขาวิชา รวมท้ังวิทยานิพนธและหนังสืออางอิงตางๆท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาคนควาของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ีในบางคณะและบางภาควิชา ยังมีหองสมุดเฉพาะตางหาก ซึ่งจะมีหนังสือและสิ่งพิมพ

เฉพาะสาขาวิชาไวใหบริการ 
 

5.3  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนศูนยกลางการใหบริการสําหรับอาจารย 

ขาราชการ และนักศึกษา ในการเขาใชคอมพิวเตอรเพ่ือปฏิบัติงานตาง ๆ เชน พิมพรายงาน ตรวจเช็คคอมพิวเตอร 

ซอมคอมพิวเตอร ดาวนโหลดโปรแกรม ฯลฯ นอกจากน้ียังมีบริการเขาใชอินเทอรเน็ต ซึ่งนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสามารถขอเปนผูใชได 
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5.4   หลักสูตรฝกอบรมภายใตโครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษา  

       ระดับบัณฑิตศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมในลักษณะของการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือใหคณาจารย และนักศึกษา 

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัย ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดจัดหลักสูตรอบรม

ออกเปน 4 กลุมหลัก คือ 1) กลุมหลักสูตรดานการวางแผนและการดําเนินการวิจัย 2) กลุมหลักสูตรดานการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัย 3) กลุมหลักสูตรดานการนําเสนอและเผยแพรงานวิจัย และ 4) กลุมหลักสูตรดานมโน

ทัศนและคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือการวิจัย โดยในทุกภาคการศึกษาจะมีการจัดอบรมประมาณ 35 หลักสูตร 

หลักสูตรละ 1 ครั้ง อาทิ การออกแบบวางแผนและการเขียนเคาโครงการวิจัย การเลือกใชสถิติเพ่ือการวิจัย การ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการตีพิมพในวารสารวิจัย การบริหารความคิด

ดวย Mind Mapping วิธีการจัดการความเครียด เปนตน การจัดอบรมแตละครั้ง บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให

นักศึกษาทราบโดยท่ัวกัน และสามารถดูรายละเอียดไดท่ี เวบไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th/ 

 

5.5   โภชนาการ 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดใหมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในราคาท่ีเหมาะสม โดยใหเอกชนเชา

ดําเนินการภายใตการควบคุมของคณะกรรมการโภชนาการ ณ ศูนยคอมเพล็กซ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งอยู

บริเวณหนาอาคาร สํานักหอสมุด นอกจากน้ียังมีโรงอาหารของคณะตาง ๆ ซึ่งสวนใหญจะเปดจําหนายในวัน

ราชการ 
 

5.6   รถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน และรถประจําทาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดใหมีบริการรถ shuttle bus ใหม สามารถติดตามรายละเอียดการเดินทาง               

ท้ังเสนทางและตารางเวลาการใหบริการไดท่ีเวบไซต  http://kst.kku.ac.th/  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยขอนแกนมอบใหเอกชนจัดว่ิงรถบริการรับ-สงผูโดยสารภายในมหาวิทยาลัย 

ระหวางมหาวิทยาลัยกับในเมืองขอนแกน ระหวางเวลา 06.00-22.00 น. โดยมีรถโดยสารว่ิงผานไดแก 

สาย 8 สีฟา  สายเกา ว่ิงจากการเคหะแหงชาติ ถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร 

  สายใหม ว่ิงจากการเคหะแหงชาติ ถึงหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สาย 16 สีแดง สายใหม ว่ิงจากหมูบานกันยารัตน (โนนทัน) ถึงหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รถตูโดยสาร  ว่ิงระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน ถึงเซ็นทรัล และ ถึงสถานีรถปรับอากาศ 

 

5.7  บริการไปรษณีย 

 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข โดยความรวมมือของการสื่อสารแหงประเทศไทย 

บริเวณลานจอดรถ ศูนยคอมเพล็กซ รหัสไปรษณียของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 40002 
 

 

 

 

 

http://gs.kku.ac.th/
http://kst.kku.ac.th/


 
 

 บริการตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

115 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

5.8  บริการธนาคาร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีท่ีทําการธนาคารพาณิชยสําหรับใหบริการ 6 ธนาคาร คือ 

• ธนาคารไทยพาณิชย  สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งอยูบริเวณดานหนาโรงพยาบาล 

ศรีนครินทร  ถนนมิตรภาพ  และสาขายอย 2 แหง ดังน้ี 1. ตั้งอยูศูนยคอมเพล็กซ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  2. ตั้งอยูบริเวณ ช้ัน 1 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยูบริเวณจุดรับสงผูปวย โรงพยาบาลศรีนครินทร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยูบริเวณ ช้ัน 1 ศูนยคอมเพล็กซ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยูบริเวณ ช้ัน 1 ศูนยคอมเพล็กซ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งอยูบริเวณ ช้ัน 1 ศูนยคอมเพล็กซ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• ธนาคารออมสิน ตั้งอยูบริเวณ ช้ัน 2 ศูนยคอมเพล็กซ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

5.9  ศูนยอาหารและบริการ (คอมเพล็กซ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีศูนยอาหารและบริการ (คอมเพล็กซ) เปนศูนยอาหาร และศูนยรวมรานคาตาง ๆ  

เชน ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน  สหกรณรานคา  การใหบริการธนาคาร รานบริการ Internet  รานถาย

เอกสาร  รานจําหนายตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถปรับอากาศ ตั้งอยูบริเวณหนาอาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

5.10  ศูนยสุขภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีศูนยสุขภาพนักศึกษา  ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหบริการสุขภาพนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนและประชาชน

ท่ัวไป  ตั้งอยูท่ี หลังศูนยอาหารและบริการ 1 (หลังคอมเพล็กซ) เวลาใหบริการ ทุกวันราชการ  ตลอดชวงเวลา  

08.00 – 20.00 น. ใหบริการโดยแพทยออกตรวจ 1 คน ชวงเชา เวลา 09.00-11.00 น.  ชวงบาย เวลา 12.00-

16.00 น. และชวงเย็น เวลา 16.00-20.00 น. สําหรับการบริการโดยพยาบาลจะมีตลอดชวงเวลาทําการ                    

** นอกเวลา  ใชบริการท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร ** 

 

5.11  การประกันอุบัติเหตุ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุ   สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน 
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