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ตอนที่ 6 
บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6.1 ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย  มีดังนี ้(รายละเอียดในประกาศรับสมัคร) 
6.1.1 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 

 เง่ือนไข ผู้รับทุนทำหน้าท่ีช่วยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรหีรอืระดับบณัฑิตศึกษาของคณะ 
โดยมภีาระช่วยสอนสัปดาหล์ะไมต่่ำกว่า 10 ช่ัวโมงและไมเ่กิน 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 สำหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 เง่ือนไข 1) วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
 2) ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
   3) การยื่นเอกสารสมัคร ไม่ต้องรอใบตอบรับจากหน่วยงานท่ีจัดการประชุมวิชาการแต่ต้อง
นำหลักฐานการสมัครมายื่นเพื่อให้ทันกำหนดระยะเวลาการตามประกาศรับสมัคร 
  การรับสมัคร   จำนวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ เดือนกันยายน มกราคม และพฤษภาคม ของทุกปี  
   (ตามกำหนดการนำเสนอผลงาน)  

การอนุมัติทุน 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขอรับทุนได้  1 ครั้ง  
 2) ผู้ได้รับทุนต้องสำรองเงินค่าใช้จ่ายก่อนและส่งเอกสารการเบิกจ่าย ภายใน 1 สัปดาห ์

หลังจากการนำเสนอผลงานและต้องดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนที่บัณฑติวิทยาลัยกำหนด   
 

ตารางงบประมาณในการนำเสนอผลงาน 
 

ประเภทการนำเสนอ 

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. ทุนสนับสนนุนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ   
เง่ือนไข 1) เป็นนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในหลกัสูตรที่ทำวิทยานิพนธ ์

     2) วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเคา้โครงเรียบร้อยแล้ว 
     3) ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนใด ๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ 
 และหากไดร้ับทุนสนับสนุนอ่ืนในลักษณะนี้ก่อนการเดินทาง จะต้องสละสิทธ์ิทุนนี้ 
    4) สามารถอยู่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห ์

การรับสมัคร จำนวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ เดือนกันยายน มกราคม และพฤษภาคม ของทุกปี  
(ตามระยะเวลาการทำกจิกรรมในต่างประเทศ)   

ตารางค่าใช้จ่าย แยกตามกลุม่ประเทศท่ีสถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ 
        ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 

ในอัตรา (บาท) ดังต่อไปนี ้
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 สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถและ

ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัย ใน

สาขาที่อาจารย์มีความเช่ียวชาญ โดยที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ยื่นเอกสารโครงการเพื่อขอรับทุน 
ประมาณ 50 ทุนต่อปี ในวงเงิน 20 ล้านบาท  

เง่ือนไข (รายละเอียดในประกาศรบัสมัคร)    
1. คุณสมบตัิของอาจารย์บณัฑิตศกึษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน  

  2. คุณสมบตัิของนักศึกษาท่ีได้รบัทุน  
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

  จำนวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1.  ทุนระดับปรญิญาโท ทุนละไมเ่กนิ 300,000 บาท (ตลอดหลกัสตูรไมเ่กิน 2 ปีการศกึษา)  
  2. ทุนระดับปรญิญาเอก ทุนละไมเ่กนิ 600,000 บาท (ตลอดหลกัสตูรไมเ่กิน 3 ปีการศกึษา) 
   การรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี 
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  6.1.5 ทุนโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแกน่ (GS KKU Camp)   
เพื่อต้องการนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยอาจารย์สามารถคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสามารถทำงานวิจัยร่วมกันในโอกาสต่อไป ซึ่งในการเข้าค่าย
ดังกล่าวจะได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความเอื้ออาทรของการ
เข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

คุณสมบัติ  (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)  
สัญชาติไทย เป็นนกัศึกษาภาคการศกึษาสดุทา้ยของหลักสูตรหรือผูส้ำเรจ็การศึกษาปริญญาตรหีรือปริญญาโท  
1) ผู้สนใจสมัครศึกษาระดับปริญญาโท รับเฉพาะ แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)  

   เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูภ่าคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปรญิญาตรหีรือสำเร็จการศึกษาแล้วไมเ่กิน 
5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  

2) ผู้สนใจสมัครศึกษาระดับปริญญาเอก  
    2.1) สำหรับผูส้มัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จ
การศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากคะแนนตำ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไมเ่กิน 5 ปี 

       2.2) สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

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

เกณฑ์  จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมจัด 2 วัน โดยวันที่ 1 เป็นกิจกรรมวิชาการ วันที่ 2 กิจกรรม
สันทนาการ มีการเก็บคะแนนทั้ง 2 ส่วน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับการ
คัดเลือกต้องดำเนินการสมัครสอบเข้าศึกษาและเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา 

ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับ
สมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้า
ศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเช่ียวชาญ  
 
สอบถามรายละเอยีด เงือ่นไขการรับสมัครทนุต่างๆ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย และสามารถดาวน์โหลดประกาศ  ใบสมัคร
ทุนและดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th 

นอกจากน้ียังมีทุนเฉพาะภาควิชา และทุนภายนอกหรือทุนเฉพาะ เช่น ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ สำนักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น 
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6.2  สำนักหอสมุด 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีสำนักหอสมุด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการการศกึษามีหนังสือ สิ่งพิมพ ์และ
โสตทศันวสัดุทุกสาขาวิชา รวมทั้งวทิยานิพนธ์และหนังสืออ้างอิงต่างๆที่จำเป็นสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ีในบางคณะและบางภาควิชา ยังมีห้องสมุดเฉพาะต่างหาก ซึ่งจะมีหนังสอืและสิ่งพิมพ์
เฉพาะสาขาวิชาไว้ให้บริการ  ตดิตอ่ได้ที่เบอรโ์ทรศัพท์: สำนักบริหารและอำนวยการ 080-0722554, บริการตอบ
คำถามฯ: 093-5922556, Counter Service (ช้ัน 2 อาคาร 2): 097-9322557  โทรสาร: 0 4320 2543 
 

6.3  สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีสำนักเทคโนโลยีดิจิทลัซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบตัิงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์รายงาน ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ซ่อม
คอมพิวเตอร์ ดาวนโ์หลดโปรแกรม ฯลฯ นอกจากน้ียังมีบริการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
สามารถขอเป็นผู้ใช้ได้ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 0 4300 9700 ต่อ 42001, 46123-4  โทรสาร : 0 4320 2351 
 

6.4   หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศกึษา  
       ระดับบัณฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมในลักษณะของการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดหลักสูตรอบรม
ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มหลักสูตรด้านการวางแผนและการดำเนินการวิจัย 2) กลุ่มหลักสูตรด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 3) กลุ่มหลักสูตรด้านการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และ 4) กลุ่มหลักสูตรด้าน              
มโนทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการวิจัย โดยในทุกภาคการศึกษาจะมีการจัดอบรมประมาณ 35 
หลักสูตร หลักสูตรละ 1 ครั้ง โดยจะมีหลักสูตรที่ได้จัดทำเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ อาทิ การออกแบบวางแผน
และการเขียนเค้าโครงการวิจัย การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R การเขียนบทความ
วิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping วิธีการจัดการความเครียด 
เป็นต้น การจัดอบรมแต่ละครั้ง บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ เวบ็ไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th/ 
 

6.5   โภชนาการ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาที่เหมาะสม โดยให้เอกชนเช่า
ดำเนินการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการโภชนาการ ณ ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณหน้า
อาคาร สำนักหอสมุด นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารของคณะต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดจำหน่ายในวันราชการ 
 

6.6   รถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรถประจำทาง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีบริการรถ shuttle bus ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการเดินทาง               

ทั้งเส้นทางและตารางเวลาการให้บริการได้ที่เว็บไซต์  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/
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สาย 16 สีแดง สายใหม่ วิ่งจากหมู่บ้านกันยารัตน์ (โนนทัน) ถึงหอ 9 หลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รถตู้โดยสาร  วิ่งระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงเซ็นทรัล และ ถึงสถานีรถปรับอากาศ 

 

6.7  บริการไปรษณีย์ 
  ภายในมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น มี ที่ ท ำการไปรษณี ย์ โท รเลข โดยความร่ วมมื อของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริเวณลานจอดรถ ศูนย์คอมเพล็กซ์ รหัสไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 40002 
 

6.8  บริการธนาคาร 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีที่ทำการธนาคารพาณิชยส์ำหรับให้บริการ 6 ธนาคาร คือ 

• ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวทิยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บรเิวณดา้นหน้าโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์  ถนนมติรภาพ  และสาขาย่อย 1 แห่ง ตั้งอยู่ศูนย์คอมเพล็กซ์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

• ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่บรเิวณจดุรบัส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

• ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 1 ศูนย์คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บรเิวณ ช้ัน 1 ศูนย์คอมเพล็กซ์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

• ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 1 ศูนย์คอมเพล็กซ์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

• ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 2 ศูนย์คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

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

เช่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สหกรณ์ร้านค้า  การให้บริการธนาคาร ร้านบริการ Internet  ร้านถ่าย
เอกสาร  ร้านจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถปรับอากาศ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

6.10  ศูนย์สุขภาพนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์สุขภาพนักศึกษา ที่เรียกว่า หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : 

PCU) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการ
สุขภาพนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนท่ัวไป  จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ PCU นักศึกษา มข 
ที่ทำการอยู่หลังศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) และ PCU 123 มข.ที่ทำการอยู่หลังหอแปดหลัง                  
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. สำหรับการบริการโดย
พยาบาลจะมีตลอดช่วงเวลาทำการ   ** นอกเวลา  ใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ** 

 

 
 

 


