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ตอนที่ 6 
บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6.1 ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีดังนี้ 
6.1.1 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน 

 ผู้ช่วยสอนต้องมีภาระช่วยสอนสัปดาห์ละไม่ต่ ากว่า 10 ช่ัวโมงและไม่เกิน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา โดยจัดสรรทุนละ 40,000.- บาท ระยะเวลา 8 เดือน ๆ ละ  
5,000.- บาท โดยปฏิบัติงานดังนี้    

ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน 

ต้น สิงหาคม – พฤศจิกายน 4 

ปลาย มกราคม – เมษายน    4 

 การรับสมัคร  1. คณะยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนมิถุนายน 
      2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสนใจติดต่อคณะต้นสังกัดประมาณเดือนกรกฎาคม 
 

6.1.2 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 คุณสมบัติ  1. ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
                                   2. วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
                                   3. มีหลักฐานการสมัครหรือหลักฐานตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระบุรูปแบบการน าเสนอ  

ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติ ต้องส ารองเงินค่าใช้จ่ายก่อนและส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ภายใน 1 สัปดาห์ 
หลังจากการน าเสนอผลงานและต้องด าเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   

 
ตารางค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  

ประเภทการน าเสนอ 

ระดบัการประชุม 

ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

จัดประชุม        
ในประเทศไทย 

จัดประชุม           
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 

 
การรับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากช่วงระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน  
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6.1.3 ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ 
 คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  

   2. เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
  จ านวนเงินทุน  

   1. วิทยานพินธ์ระดับปริญญาเอก  ในวงเงิน  100,000.- บาท ต่อเรื่อง  
   2. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท   ในวงเงิน  50,000.- บาท ต่อเรื่อง  

 รับสมัครปีละ 2 ครั้ง ประจ าภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย  
 
6.1.4. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

  จ านวนเงินทุน จ านวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท 
 คุณสมบัติ 1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน  

2. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัย ในขณะที่ศึกษาอยู่   
 ในระดับบัณฑิตศึกษา    ทั้งที่เป็นทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
   3. เป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ท่ีได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 

 รับสมัครปีละ 2 ครั้ง ประจ าภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย 
 
6.1.5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ   

  คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์  
   2. เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
  บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศท่ีสถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆโดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายใน
อัตรา (บาท) ดังต่อไปนี้  

ที ่ กลุ่มประเทศ วงเงิน 

1 ทวีปเอเซีย นอกจาก 2 และ 3 30,000 

2 อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 35,000 

3 จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก   50,000 

4 ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันออก  60,000 

5 ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา  แคนาดา 70,000 

6 ประเทศอื่นๆ วงเงินอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

  
การรับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากช่วงระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ   
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6.1.6  ทุนวิจัย ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 

เป็นทุนวิจัยที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา เป็นผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน เพื่อรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูง  

คุณสมบัติ (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)   
1. คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอรับทุน  

 2. คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีได้รับทุน  
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

  จ านวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1.  ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)  
  2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา) 
 ในกรณีเป็นนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน    
 

   ก าหนดการรับสมัคร  ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 สามารถสอบถามรายละเอียด เงื่อนไขการรับสมัครทุนต่าง ๆ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมและ
ดาวน์โหลดประกาศ ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  http://gs.kku.ac.th 
 

6.2  ส านักหอสมุด 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส านักหอสมุด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการการศึกษามีหนังสือ สิ่งพิมพ์ และ
โสตทัศนวัสดุทุกสาขาวิชา รวมทั้งวิทยานิพนธ์และหนังสืออ้างอิงต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ีในบางคณะและบางภาควิชา ยังมีห้องสมุดเฉพาะต่างหาก ซึ่งจะมีหนังสือและสิ่งพิมพ์
เฉพาะสาขาวิชาไว้ให้บริการ 
 

6.3  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส านักเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการส าหรับอาจารย์ 
ข้าราชการ และนักศึกษา ในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์รายงาน ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ 
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถขอเป็นผู้ใช้ได้ 
 

6.4   หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา  
       ระดับบัณฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมในลักษณะของการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดหลักสูตรอบรม
ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มหลักสูตรด้านการวางแผนและการด าเนินการวิจัย 2) กลุ่มหลักสูตรด้านการ
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วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 3) กลุ่มหลักสูตรด้านการน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และ 4) กลุ่มหลักสูตรด้านมโน
ทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการวิจัย โดยในทุกภาคการศึกษาจะมีการจัดอบรมประมาณ 35 หลักสูตร 
หลักสูตรละ 1 ครั้ง อาทิ การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย การบริหารความคิด
ด้วย Mind Mapping วิธีการจัดการความเครียด เป็นต้น การจัดอบรมแต่ละครั้ง บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้
นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th/ 
 
6.5   โภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาที่เหมาะสม โดยให้เอกชนเช่า
ด าเนินการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการโภชนาการ ณ ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่
บริเวณหน้าอาคาร ส านักหอสมุด นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารของคณะต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดจ าหน่ายในวัน
ราชการ 
 

6.6   รถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรถประจ าทาง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีบริการรถ shuttle bus ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการเดินทาง               

ทั้งเส้นทางและตารางเวลาการให้บริการได้ที่เวบไซต์  http://kst.kku.ac.th/  
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้เอกชนจัดวิ่งรถบริการรับ -ส่งผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัย 

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับในเมืองขอนแก่น ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. โดยมีรถโดยสารวิ่งผ่านได้แก่ 
สาย 8 สีฟ้า  สายเก่า วิ่งจากการเคหะแห่งชาติ ถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
  สายใหม่ วิ่งจากการเคหะแห่งชาติ ถึงหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สาย 16 สีแดง สายใหม่ วิ่งจากหมู่บ้านกันยารัตน์ (โนนทัน) ถึงหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รถตู้โดยสาร  วิ่งระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงเซ็นทรัล และ ถึงสถานีรถปรับอากาศ 

 

6.7  บริการไปรษณีย์ 
 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข โดยความร่วมมือของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
บริเวณลานจอดรถ ศูนย์คอมเพล็กซ์ รหัสไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 40002 
 

6.8  บริการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ท าการธนาคารพาณิชย์ส าหรับให้บริการ 6 ธนาคาร คือ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์  ถนนมิตรภาพ  และสาขาย่อย 2 แห่ง ดังนี้ 1. ตั้งอยู่ศูนย์คอมเพล็กซ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2. ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 1 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่บริเวณจุดรับส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 1 ศูนย์คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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


 
 

 บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 1 ศูนย์คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 1 ศูนย์คอมเพล็กซ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 2 ศูนย์คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

6.9  ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) เป็นศูนย์อาหาร และศูนย์รวมร้านค้าต่าง ๆ  

เช่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สหกรณ์ร้านค้า  การให้บริการธนาคาร ร้านบริการ Internet  ร้านถ่าย
เอกสาร  ร้านจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถปรับอากาศ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

6.10  ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์สุขภาพนักศึกษา ที่เรียกว่า หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : 

PCU) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการ
สุขภาพนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนท่ัวไป  จ านวน 2 หน่วย ได้แก่ PCU นักศึกษา มข 
ที่ท าการอยู่หลังศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) และ PCU 123 มข.ที่ท าการอยู่หลังหอแปดหลัง                  
เวลาให้บริการในวันราชการ  เวลา  08.00 – 20.00 น. ให้บริการโดยแพทย์ออกตรวจ 1 คน ช่วงเช้า เวลา                        
09.00-11.00 น.  ช่วงบ่าย เวลา 12.00-16.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น. ส าหรับการบริการโดย
พยาบาลจะมีตลอดช่วงเวลาท าการ   ** นอกเวลา  ใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ** 

 
6.11  การประกันอุบัติเหตุ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุ   ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน 

 


