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ตอนที่ 6 
บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6.1 ทุนการศึกษา  
ทุนการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ที่ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลยั มีดังนี้ (รายละเอียดในประกาศรบัสมัครทุน 
แต่ละประเภท) 
6.1.1 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 
 เง่ือนไข ผู้รับทุนท าหน้าท่ีช่วยสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรหีรอืระดับบณัฑิตศึกษาของคณะ 
โดยมภีาระช่วยสอนสัปดาหล์ะไมต่ ่ากว่า 10 ช่ัวโมงและไมเ่กิน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 การรับสมัคร 1) คณะต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษารับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประมาณเดือนมิถุนายน 
   2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสนใจติดต่อคณะต้นสังกัด 

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

 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน 

ต้น กรกฎาคม – ตลุาคม 4 
ปลาย ธันวาคม  – มีนาคม  4 

  
6.1.2 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 เง่ือนไข 1) วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
 2) ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
   3) การยื่นเอกสารสมัคร ไม่ต้องรอใบตอบรับจากหน่วยงานท่ีจัดการประชุมวิชาการแต่ต้อง
น าหลักฐานการสมัครมายื่นเพื่อให้ทันก าหนดระยะเวลาการตามประกาศรับสมัคร 
 
      ตารางงบประมาณในการน าเสนอผลงานในประเทศ 
 

ประเภทการน าเสนอ 
ระดับการประชุม 

ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

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

2) Poster presentation 2,500.- บาท 8,000.- บาท 
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        ตารางงบประมาณในการน าเสนอผลงานในต่างประเทศ 
  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ รูปแบบออนไลน ์เท่านั้น  

 

รายการ จ านวนเงิน  

ค่าลงทะเบียน 5,000.- (บาท) 
 
 

6.1.3. ทุนสนับสนนุนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ   
เง่ือนไข  1) เป็นนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลกัสูตรที่ท าวิทยานิพนธ ์

      2) วิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว 
                        3) ต้องไม่เป็นผู้ทีไ่ดร้ับทุนใด ๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาวจิัยในต่างประเทศ 
และหากไดร้ับทุนสนับสนุนอ่ืนในลักษณะนี้ก่อนการเดินทาง จะต้องสละสิทธ์ิทุนนี้  

ตารางค่าใช้จ่าย แยกตามกลุม่ประเทศท่ีสถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ 
ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ดังต่อไปนี ้

 

ที ่ กลุ่มประเทศ วงเงิน (บาท) 
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 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถและ

ศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาท่ีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัย ใน

สาขาท่ีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ โดยที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ยื่นเอกสารโครงการเพื่อขอรับทุนฯ 
เง่ือนไข  1)  คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑติศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน  

   2)  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีไดร้ับทุน  
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

  จ านวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1) ทุนระดับปรญิญาโท ทุนละไมเ่กิน 300,000.- บาท 
  (ตลอดหลักสูตรไมเ่กิน 2 ปีการศกึษา)  
2) ทุนระดับปรญิญาเอก ทนุละไมเ่กิน 600,000.- บาท 
 (ตลอดหลักสูตรไมเ่กิน 3 ปีการศกึษา) 

   การรับสมัคร ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี 



 
 

 บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

369 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

 

  6.1.5 ทุนโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU Camp)   
เพื่อต้องการนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

อาจารย์สามารถคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสามารถท างานวิจัยร่วมกันในโอกาสต่อไป ซึ่งในการเข้าค่าย  ดังกล่าวจะ
ได้เห็นความสามารถ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความเอื้ออาทรของการเข้ากิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์  

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

   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูภ่าคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปรญิญาตรหีรือส าเร็จการศึกษาแล้วไมเ่กิน 
5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  

2) ผู้สนใจสมัครศึกษาระดับปริญญาเอก  
    2.1) ส าหรับผูส้มัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่ก าลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือส าเร็จ
การศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากวา่ 3.50 หรือหากคะแนนต า่กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องมีประสบการณในการ
ท างานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และส าเร็จการศึกษาแล้วไมเ่กิน 5 ปี 

       2.2) ส าหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของหลักสูตรหรือส าเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 

การรับสมัคร 
ประมาณ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ผู ้สนใจสมัครผ่าน  https://kku.world/gskkucamp 

กรรมการคัด เล ือกผู ้ม ีส ิทธิ ์เข ้าร ่วม โครงการตาม เกณฑ ์  จ านวน 30 คน หล ังจาก เข้าร ่วมก ิจกรรม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องด าเนินการสมัครสอบเข้า
ศึกษาและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา 

ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับ
สมัครทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้า
ศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเช่ียวชาญ  
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ค่ายบัณฑิตศึกษา ที่ https://kku.world/gskkucamp 
 
สอบถามรายละเอยีด เงือ่นไขการรับสมัครทนุต่างๆ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย และสามารถดาวน์โหลดประกาศ  ใบสมัคร
ทุนและดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th 

นอกจากน้ียังมีทุนเฉพาะภาควิชา และทุนภายนอกหรือทุนเฉพาะ เช่น ทุนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น 
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6.2  ส านักหอสมุด 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส านักหอสมุด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการการศึกษามีหนังสือ สิ่งพิมพ์ และ
โสตทัศนวัสดุทุกสาขาวิชา รวมทั้งวิทยานิพนธ์และหนังสืออ้างอิงต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ในบางคณะและบางภาควิชา ยังมีห้องสมุดเฉพาะต่างหาก ซึ่งจะมีหนังสือและสิ่งพิมพ์
เฉพาะสาขาวิชาไว้ให้บริการ  ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์: ส านักบริหารและอ านวยการ 080-0722554, บริการตอบ
ค าถ าม ฯ : 093-5922556, Counter Service (ช้ั น  2 อ าค าร  2): 097-9322557  โท รส าร : 0 4320 2543                  
เว็บไซต์ https://lib.kku.ac.th/ 
 

 
6.3  ส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส านักเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการส าหรับอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานต่าง  ๆ เช่น พิมพ์รายงาน ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์                     
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ตศึ กษาสาม ารถขอเป็ นผู้ ใ ช้ ได้  ติ ดต่ อ ได้ ที่ เบ อร์ โท รศัพท์  : 0 4300 9700 ต่ อ  42001, 46123-4                     
โทรสาร : 0 4320 2351 เว็บไซต์ https://bit.kku.ac.th/ 
 

 
6.4   หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา  
       ระดับบณัฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมในลักษณะของการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดหลักสูตรอบรม
ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มหลักสูตรด้านการวางแผนและการด าเนินการวิจัย 2) กลุ่มหลักสูตรด้า นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 3) กลุ่มหลักสูตรด้านการน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และ 4) กลุ่มหลักสูตรด้านมโน
ทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการวิจัย โดยเป็นหลักสูตรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์  จ านวน  26  
หลักสูตร ซึ่งเปิดอบรมตลอดปีการศึกษา  โดยจะมีหลักสูตรที่ได้จัดท าเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ อาทิ การเลือก
วารสารเพื่อการตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การออกแบบวางแผน และการเขียนเค้า
โครงการวิจัยฯ การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ฯ  การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพการสร้างแบบสอบถาม การ
เขียนวิจัยอยา่งไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับการท า
วิจัย รู้จัก Research tools  เป็นต้น การจัดอบรมแต่ละครั้ง บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/training/ 
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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 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มีบริการรถขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ (KKU Smart Transit : KST) สามารถ
ติ ด ต า ม ร า ย ล ะ เอี ย ด ก า ร เดิ น ท า ง  ทั้ ง เส้ น ท า งแ ล ะ ต า ร า ง เว ล า ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ได้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.facebook.com/kkusmarttransit/            
 

ภาพแสดงเส้นทางการให้บริการรถขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ (KKU Smart Transit : KST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/kkusmarttransit/
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้เอกชนจัดวิ่งรถบริการรับ -ส่งผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับในเมืองขอนแก่น ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. โดยมีรถโดยสารวิ่งผ่านได้แก่ 

รถตู้โดยสาร  วิ่งระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงเซ็นทรัล และ ถึงสถานีรถปรับอากาศ 
อนึ่ง การเดินทางเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีรถโดยสาร KST ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปยัง             

จุดต่าง ๆ รวมทั้งประตูเข้าออกของมหาวิทยาลัยเพื่อไปต่อรถโดยสารอื่น ๆ ได้สะดวก ซึ่งโดยรอบมหาวิทยาลัยจะยัง
มีบริการรถสองแถวสายต่างๆ เช่น สาย 4 / 5 / 10 / 16 รวมถึงสาย 8 เดิมที่วิ่งให้บริการระหว่างประตูเข้าออกของ
มหาวิทยาลัยกับภายในเมืองขอนแก่น 
 
 

6.7  บริการไปรษณย์ี 
 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขโดยความร่วมมือของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
บริเวณลานจอดรถ ศูนย์คอมเพล็กซ์ รหัสไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 40002 
 

6.8  บริการธนาคาร 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีที่ท าการธนาคารพาณิชยส์ าหรับให้บริการ 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 

• ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 2 ศูนย์คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

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

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

6.10  ศูนย์สุขภาพนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์สุขภาพนักศึกษา ที่เรียกว่า หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : 

PCU) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการ
สุขภาพนักศึกษา บคุลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนท่ัวไป  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 ** 


