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ตอนที่ 6 
บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6.1 ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีดังนี้ 
6.1.1 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน 

 เง่ือนไข ผู้รับทุนท าหน้าท่ีช่วยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 
โดยมีภาระช่วยสอนสัปดาห์ละไม่ต่ ากว่า 10 ช่ัวโมงและไม่เกิน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
 การรับสมัคร 1) คณะต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษารับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประมาณเดือนมิถุนายน 
      2)นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสนใจติดต่อคณะต้นสังกัดประมาณเดือนกรกฎาคม 

อัตราเงินทุน ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา เป็นเงิน  40,000.- บาท ต่อทุน  
ตารางปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน 

ต้น สิงหาคม – พฤศจิกายน 4 

ปลาย มกราคม – เมษายน    4 

  
6.1.2 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 เง่ือนไข 1) วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
 2) ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
   3) การยื่นเอกสารสมัคร ไม่ต้องรอใบตอบรับจากหน่วยงานท่ีจัดการประชุมวิชาการแต่ต้อง
น าหลักฐานการสมัครมายื่นเพื่อให้ทันก าหนดระยะเวลาการตามประกาศรับสมัคร 
  การรับสมัคร   จ านวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ เดือนกันยายน มกราคม และพฤษภาคม ของทุกปี  
   (ตามก าหนดการน าเสนอผลงาน)  

การอนุมัติทุน 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขอรับทุนได้  1 ครั้ง  
 2) ผู้ได้รับทุนต้องส ารองเงินค่าใช้จ่ายก่อนและส่งเอกสารการเบิกจ่าย ภายใน 1 สัปดาห์ 

หลังจากการน าเสนอผลงานและต้องด าเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   
 

ตารางงบประมาณในการน าเสนอผลงาน 

ประเภทการน าเสนอ 

ระดับการประชุม 

ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

จัดประชุมในประเทศ
ไทย 

จัดประชุม 
ต่างประเทศ. 

1) Oral Presentation 5,000.- บาท 15,000.- บาท 35,000.- บาท 

2) Poster presentation 2,500.- บาท 8,000.- บาท 15,000.- บาท 
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6.1.3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ   
เง่ือนไข 1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์ 

     2) วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
     3) ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนใดๆ ท่ีมีงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ 
 และหากได้รับทุนสนับสนุนอ่ืนในลักษณะนี้ก่อนการเดินทาง จะต้องสละสิทธ์ิทุนนี้ 
    4) สามารถอยู่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 

การรับสมัคร จ านวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ เดือนกันยายน มกราคม และพฤษภาคม ของทุกปี  
(ตามระยะเวลาการท ากิจกรรมในต่างประเทศ)   

ตารางค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มประเทศท่ีสถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ 
        ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆโดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 

ในอัตรา (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 

  
6.1.4  ทุนวิจัย ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถและ

ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัย ใน

สาขาที่อาจารย์มีความเช่ียวชาญ โดยที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ยื่นเอกสารโครงการเพื่อขอรับทุน 
ประมาณ 50 ทุนต่อปี ในวงเงิน 20 ล้านบาท  

เง่ือนไข (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) 
   การรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี 
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  6.1.5 ทุนโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น(GS KKU Camp)   
เพื่อต้องการนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยอาจารย์สามารถคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสามารถท างานวิจัยร่วมกันในโอกาสต่อไป ซึ ่งในการเข้าค่าย
ดังกล่าวจะได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความเอื้ออาทรของการ
เข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

คุณสมบัติ  (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)  
สัญชาติไทย เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท  
1) ผู้สนใจสมัครศึกษาระดับปริญญาโท รับเฉพาะ แผน ก (ท าวิทยานิพนธ์)  

   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือส าเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 
5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

2) ผู้สนใจสมัครศึกษาระดับปริญญาเอก  
   2.1) ส าหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่ก าลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือส าเร็จการศึกษาแล้ว 
และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือหากคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท างานด้านการ
วิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และส าเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

     2.2) ส าหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรหรือส าเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 

การรับสมัคร 
ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม ผู้สนใจสมัครผ่าน http://gs.kku.ac.th กรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์  

จ านวน 30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3) กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมจัด 2 วัน โดยวันที่ 1 เป็นกิจกรรมวิชาการ วันที่ 2 กิจกรรมสันทนาการ มีการเก็บ
คะแนนท้ัง 2 ส่วน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องด าเนินการ
สมัครสอบเข้าศึกษาและเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  

ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัคร
ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน
หลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 
 

6.1.6  ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาบุคคลหลังจบการศึกษาปริญญาเอกให้มีความสามารถด้านการวิจัยเพิ่มมากข้ึน 
2.เกิดการเช่ือมโยงการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
 

คุณสมบัติที่ปรึกษาโครงการ (Mentor) 
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
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2. มีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus หรือ 
ISI หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสม่ าเสมอ ย้อนหลัง 5 ปี ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ซึ่ง
เป็นผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับโครงการวิจัยส าหรับการฝึกอบรมหลังปริญญาเอกนี้ 

3. มีแหล่งเงินทุนวิจัยต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะราย 
คุณสมบัตินักวิจัยหลังปริญญาเอก 

4. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ และจบการศึกษาดังกล่าวมาไม่เกิน 5 ปี 
5. อายุไม่เกิน 40 ป ี
6. มีโครงการวิจัยที่มีที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) รองรับและมีแผนการฝึกอบรม 
7. มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI หรือได้รับการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ย้อนหลัง 5 ปี รวมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยมีผู้
เข้าฝึกอบรมเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
เฉพาะผู้เข้าฝึกอบรมในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถพิจารณาจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานท่ีไม่ต่ ากว่า TCI ในกลุ่มที่ 1 ท่ีมีค่า Thai-Journal Impact Factors 
หรือมีงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ตั้งแต่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ย้อนหลัง 5 ปี รวมกันหรืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 2 เรื่อง 

ระยะเวลาของสัญญา  สัญญา 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี 
จ านวนเงินทุน เป็นเงินเดือนให้กับนักวิจัยฯ เดือนละ 35,000 บาท 

1 ปี รวม 420,000 บาท 
ก าหนดการรับสมัคร โปรดติดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

  6.1.7 รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
 เ กิ ดจ ากแนวความคิ ดของ  ศ าสตราจารย์  ดร .กนก  วงษ์ ตระหง่ าน  อดี ตอุ ปนายกสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแนวคิดในการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา ได้พัฒนาผลงาน
วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพ้ืนฐานของแนวคิดของงานวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่
และของประเทศได้ จึงได้เสนอให้มีการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นปีละ 1 เรื่อง ส าหรับมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค และ
ของประเทศได้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้สนับสนุนรางวัล เรื่องละ 100,000 บาท เป็นเวลา             
10 ปี  รับสมัครประมาณเดือน ตุลาคม ของทุกปี  
 

สอบถามรายละเอียด เงื่อนไขการรับสมัครทุนต่างๆ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย และสามารถดาวน์โหลดประกาศ  ใบสมัคร
ทุนและดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

นอกจากนี้ยังมีทุนเฉพาะภาควิชา และทุนภายนอกหรือทุนเฉพาะ เช่น ทุนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น 
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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
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 http://gs.kku.ac.th/ 
 

6.5   โภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาที่เหมาะสม โดยให้เอกชนเช่า
ด าเนินการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการโภชนาการ ณ ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณหน้า
อาคาร ส านักหอสมุด นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารของคณะต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดจ าหน่ายในวันราชการ 
 

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 ว่ิงจากการเคหะแห่งชาติ ถึงหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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


 
 

 บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

296 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

1 

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 

 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 

 


