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บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตอนที่ 6
บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.1 ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีดังนี้ (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)
6.1.1 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
เงื่อนไข ผู้รับทุนทำหน้าที่ช่วยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
โดยมีภาระช่วยสอนสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงและไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การรับสมัคร 1) คณะต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษารับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประมาณเดือนมิถุนายน
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ นใจติดต่อคณะต้นสังกัดประมาณเดือนกรกฎาคม
อัตราเงินทุน ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา เป็นเงิน 40,000.บาท ต่อทุน
ตารางปฏิบัติงาน
ภาคการศึกษา
ต้น
ปลาย

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
มกราคม – เมษายน

เดือน
4
4

6.1.2 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(รายละเอียดในประกาศรับสมัครประจำปีงบประมาณ)
เงื่อนไข 1) วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
2) ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน
3) การยื่นเอกสารสมัคร ไม่ต้องรอใบตอบรับจากหน่วยงานที่จัดการประชุมวิชาการแต่ต้อง
นำหลักฐานการสมัครมายื่นเพื่อให้ทันกำหนดระยะเวลาการตามประกาศรับสมัคร
การรับสมัคร จำนวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ เดือนกันยายน มกราคม และพฤษภาคม ของทุกปี
(ตามกำหนดการนำเสนอผลงาน)
การอนุมัติทุน 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขอรับทุนได้ 1 ครั้ง
2) ผู้ได้รับทุนต้องสำรองเงินค่าใช้จา่ ยก่อนและส่งเอกสารการเบิกจ่าย ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากการนำเสนอผลงานและต้องดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ตารางงบประมาณในการนำเสนอผลงานในประเทศ
ประเภทการนำเสนอ
1) Oral Presentation
2) Poster presentation

ระดับชาติ
5,000.- บาท
2,500.- บาท

ระดับการประชุม
ระดับนานาชาติ
สนับสนุนการจัดประชุมในประเทศไทย
15,000.- บาท
8,000.- บาท
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ตารางงบประมาณในการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ รูปแบบออนไลน์ เท่านั้น
รายการ
ค่าลงทะเบียน

จำนวนเงิน
5,000.- (บาท)

6.1.3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
(รายละเอียดในประกาศรับสมัครประจำปีงบประมาณ)
เงื่อนไข 1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์
2) วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
3) ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนใด ๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ
และหากได้รับทุนสนับสนุนอื่นในลักษณะนี้ก่อนการเดินทาง จะต้องสละสิทธิ์ทุนนี้
4) สามารถอยู่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
การรับสมัคร จำนวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ เดือนกันยายน มกราคม และพฤษภาคม ของทุกปี
(ตามระยะเวลาการทำกิจกรรมในต่างประเทศ)
ตารางค่าใช้จ่าย แยกตามกลุม่ ประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา (บาท
ดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

กลุ่มประเทศ
วงเงิน (บาท)
ทวีปเอเซีย นอกจาก 2 และ 3
30,000.อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
35,000.จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก
50,000.ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันออก
60,000.ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา แคนาดา
70,000.ประเทศอื่นๆ วงเงินอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

6.1.4 ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัย
ในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ โดยที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ยื่ นเอกสารโครงการเพื่อขอรับทุน ประมาณ
50 ทุนต่อปี ในวงเงิน 20 ล้านบาท
เงื่อนไข (รายละเอียดในประกาศรับสมัครประจำปีการศึกษา)
1. คุณสมบัติของอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน
2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รบั ทุน
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บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
จำนวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000.- บาท
(ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)
2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000.- บาท
(ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
การรับสมัคร ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี
6.1.5 ทุนโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp)
เพื่อต้องการนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มี ความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
อาจารย์สามารถคัด เลือกนักศึกษาเพื่อ สามารถทำงานวิจัยร่วมกัน ในโอกาสต่อ ไป ซึ่งในการเข้า ค่ าย ดังกล่า ว
จะได้เ ห็น ความสามารถ การแก้ ป ัญ หา ความรับ ผิด ชอบ ความเสี ย สละ และความเอื ้อ อาทรของการ
เข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพั นธ์
คุณสมบัติ (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)
สัญชาติไทย เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท
1) ผู้สนใจสมัครศึกษาระดับปริญญาโท รับเฉพาะ แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูภ่ าคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน
5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2) ผู้สนใจสมัครศึกษาระดับปริญญาเอก
2.1) สำหรับผูส้ มัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จ
การศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณในการ
ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
2.2) สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
การรับสมัคร
ประมาณเดือ นธั น วาคม - มกราคม ผู้ส นใจสมัค รผ่า น https://gs.kku.ac.th กรรมการคัด เลือ ก
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ จำนวน 30 คน หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ไ ด้รั บ ทุน การศึก ษา ซึ่ง ผู้ไ ด้รับ การคั ด เลือ กต้อ งดำเนิน การสมัค รสอบเข้ า ศึก ษาและเป็น ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึก ษา
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรั บ
สมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้า
ศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ค่า ยบัณฑิตศึกษา ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/GS-KKU-Camp
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สอบถามรายละเอียด เงือ่ นไขการรับสมัครทุนต่างๆ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย และสามารถดาวน์โหลดประกาศ ใบสมัคร
ทุนและดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th
นอกจากนี้ยังมีทุนเฉพาะภาควิชา และทุนภายนอกหรือทุนเฉพาะ เช่น ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ สำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็นต้น
6.2 สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสำนักหอสมุด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริ การการศึกษามีหนังสือ สิ่งพิมพ์ และ
โสตทัศนวัสดุทุกสาขาวิชา รวมทั้งวิทยานิพนธ์และหนังสืออ้างอิงต่างๆที่จำเป็นสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ในบางคณะและบางภาควิชา ยังมีห้องสมุดเฉพาะต่างหาก ซึ่งจะมีหนังสือและสิ่งพิมพ์
เฉพาะสาขาวิชาไว้ให้บริการ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์: สำนักบริหารและอำนวยการ 080-0722554, บริการตอบ
คำถามฯ: 093-5922556, Counter Service (ชั้น 2 อาคาร 2): 097-9322557 โทรสาร: 0 4320 2543
6.3 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร
และนั ก ศึ ก ษา ในการเข้ า ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ เช่ น พิ ม พ์ ร ายงาน ตรวจเช็ ค คอมพิ ว เตอร์
ซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ ดาวน์ โ หลดโปรแกรม ฯลฯ นอกจากนี้ ยั งมี บ ริ ก ารเข้ า ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาสามารถขอเป็ นผู้ ใ ช้ ไ ด้ ติ ด ต่ อ ได้ ที่ เ บ อร์ โ ทรศั พ ท์ : 0 4300 9700 ต่ อ 42001, 46123-4
โทรสาร : 0 4320 2351
6.4 หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการการพั ฒนาศัก ยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมในลักษณะของการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา
สามารถนำความรู้ไปประยุก ต์ใช้ ในการศึ กษาวิจั ย ได้อ ย่างมี ประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัด หลั กสูต รอบรม
ออกเป็น 4 กลุ่ม หลัก คือ 1) กลุ่มหลักสูตรด้านการวางแผนและการดำเนิน การวิจัย 2) กลุ่ ม หลักสู ตรด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 3) กลุ่ มหลักสูตรด้านการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และ 4) กลุ่มหลักสูตรด้าน
มโนทั ศ น์แ ละคุณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์เพื่ อ การวิจัย โดยในทุ กภาคการศึ กษาจะมีก ารจัด อบรมประมาณ 35
หลักสูตร หลักสูตรละ 1 ครั้ง โดยจะมีหลักสูตรที่ได้จัดทำเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ อาทิ การออกแบบวางแผน
และการเขียนเค้าโครงการวิจัย การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R การเขียนบทความ
วิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping วิธีการจัดการความเครียด
เป็นต้น การจัดอบรมแต่ละครั้ง บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th/
6.5 โภชนาการ
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ นจั ดให้ มี บริการจำหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ มในราคาที่ เหมาะสม โดยให้ เอกชนเช่ า
ดำเนินการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการโภชนาการ ณ ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณหน้า
อาคาร สำนักหอสมุด นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารของคณะต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดจำหน่ายในวันราชการ
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บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.6 รถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรถประจำทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่ นจัด ให้ มีบ ริก ารรถ shuttle bus ใหม่ สามารถติ ดตามรายละเอียดการเดิน ทาง
ทั้งเส้นทางและตารางเวลาการให้บริการได้ที่เว็บไซต์ http://kst.kku.ac.th/
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้ เอกชนจัดวิ่งรถบริการรับ -ส่งผู้โดยสารภายในมหาวิ ท ยาลั ย
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
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่ นมี ที่ทำการไปรษณี ย์โทรเลขโดยความร่วมมือของการสื่อสารแห่ งประเทศไทย
บริเวณลานจอดรถ ศูนย์คอมเพล็กซ์ รหัสไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 40002
6.8 บริการธนาคาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ทำการธนาคารพาณิชย์สำหรับให้บริการ 6 ธนาคาร คือ
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ถนนมิตรภาพ และสาขาย่อย 1 แห่ง ตั้งอยู่ศูนย์คอมเพล็กซ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่บริเวณจุดรับส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.9 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) เป็นศูนย์อาหาร และศูนย์รวมร้านค้าต่าง ๆ
เช่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น สหกรณ์ ร้านค้า การให้บ ริการธนาคาร ร้านบริการ Internet ร้านถ่าย
เอกสาร ร้านจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถปรับอากาศ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.10 ศูนย์สุขภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี ศูนย์สุขภาพนักศึกษา ที่เรียกว่า หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit :
PCU) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริก าร
สุขภาพนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนทั่วไป จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ PCU นักศึกษา มข

บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ ท ำการอยู่ ห ลั ง ศู น ย์ อ าหารและบริ ก าร 1 (คอมเพล็ ก ซ์ ) และ PCU 123 มข.ที่ ท ำการอยู่ ห ลั งหอแปดหลั ง
เวลาให้ บ ริ ก ารในวัน ราชการ เวลา 08.00 – 20.00 น. ให้ บ ริก ารโดยแพทย์ อ อกตรวจ 1 คน ช่ ว งเช้ า เวลา
09.00-11.00 น. ช่วงบ่ าย เวลา 12.00-16.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น. สำหรับ การบริการโดย
พยาบาลจะมีตลอดช่วงเวลาทำการ ** นอกเวลา ใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ **
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