
แบบแสดงความจ านงในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแบบร่วมทุน (Joint Funding) 
ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตร

และท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2560) เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยส าหรับ
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัย
ในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2560 (ดังประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้) 
 กรณีโครงการวิจัยของคณาจารย์ในสังกัดได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ แบบร่วม
ทุน (Join Funding) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ร่วมทุนฯ ดังนี้ 
 
 ( /  )  ร่วมทุน          (  / )  ระดับปริญญาเอก จ านวน  3  ทุน 
        (  / )  ระดับปริญญาโท จ านวน  3  ทุน 
 (   )  ไม่ร่วมทุน           
 บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษาพร้อมโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน
ฯ แบบร่วมทุน (Joint Funding) ให้ทางคณะทราบผลการพิจารณาตามก าหนดการในประกาศ ทั้งนี้รายละเอียดและ
เงื่อนไขการจ่ายเงินทุนดังนี้ 

1. แหล่งเงินทุน  
1.1 บัณฑิตวิทยาลัย  สนับสนุนเงินทุน 50% ของเงินทุนที่อนุมัติ 
1.2 คณะวิชาที่คณาจารย์บัณฑิตศึกษาสังกัด สนับสนุนเงินทุน 50% ของเงินทุนที่อนุมัติ 

2. ค่าใช้จ่ายของทุน จ่ายตามที่นักศึกษาจ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ก าหนด โดยครอบคลุมรายการดังนี้ 
รายการ ระดับการศึกษา แหลง่เงินทุน 

ปริญญาโท ปริญญาเอก  
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด 
(หลักสูตรที่เปิดสอนภาคปกติ) 

ในวงเงินไม่เกิน 
120,000 

ในวงเงินไม่เกิน 
225,000 

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักศึกษา
เจ้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
2.1 ระดับปริญญโท  เดือนละ  5,000 บาท 
2.2 ระดับปริญญาเอก เดือนละ  6,000 
บาท 

120,000 216,000 คณะต้นสังกัด 

3.ค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์และ
ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานหรือค่า
ตีพิมพ์บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ 

ในวงเงินไม่เกิน 
60,000 

ในวงเงินไม่เกิน 
120,000 

บัณฑิตวิทยาลัย 

รวมทั้งหมดในวงเงินไม่เกิน 300,000 600,000  
หมายเหตุ  เร่ิมจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของผู้รับทุน เดือนสิงหาคม  2560 เป็นต้นไป 
 
 

ลงนาม………………………………………………………… 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  จิวากานนท์) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
27/กุมภาพันธ์/2560 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
 
1.  ชื่อ-สกุล   (ภาษาไทย) .......................................................................................................................  
 (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................. 
 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ........................................................................................................... ................ 

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ 
 1) ..................................................................................................................................  
 2) .......................................................................................................................... ......... 
 
2.  ข้อมูลการติดต่อ 
 
 สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ..............................................คณะ/หน่วยงาน ............................................... 

โทรศัพท์ ภายใน มข......................................................โทรศัพท์ (มือถือ)...............................................    
E-mail................................................................... 

 
3.  ประวัติการศึกษา  (ตัวอย่างเช่น) 
 

คุณวุฒิสูงสุด ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา ประเทศ 
Ph.D. (Geotechnical Engineering) 2535 Tokyo Institute of Technology Japan 

 
4. ภาระงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
 
 4.1 งานสอน (ให้กรอกรายวิชาที่สอน) 
ล าดับ ระดับ รายวิชาที่สอน 

1   
 
 4.2 งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ/แหล่งเงินทุนวิจัย 
ล าดับ ชื่องานวิจัย แหล่งทุน/

หน่วยงาน 
(ถ้ามี) 

ระยะเวลา 
พ.ศ.-พ.ศ  
ที่ได้รับทุน 

ชื่อทุน จ านวน
เงินทุน 

1      
2      

 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  16/2559) 
ใบสมัครขอรับทุนวิจัย ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษา 

ที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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5.  ข้อมูลทุนวิจัย  
 
 อยู่ในระหว่างการยื่นขอทุน จากแหล่งทุนอ่ืน  (โปรดระบุ ถ้ามี) 
ที่ ชื่อทุน แหล่งทุน/

หน่วยงาน 
ชื่องานวิจัย ระยะเวลา จ านวน

เงิน 
1    พศ.....- พ.ศ....  
2      

 
6. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ (3 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2556-2558)  
 

ทั้งหมด  จ านวน ............. เรื่อง  
        แยกเป็นระดับชาติ  จ านวน........... เรื่อง   แยกเป็นระดับนานาชาติ   จ านวน............. เรื่อง 

ที ่ รายละเอียด (ระบุให้ชัดเจน) 
ระดับ วารสาร 

อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

ชาติ นานาชาติ 

1 ชื่อผู้เขียนบทความทุกชื่อ.  “ชื่อบทความ”.  ชื่อวารสาร  ปีที่ (เดือน ปี) : 
เลขหน้า.   

   

2     
หมายเหตุ เรียงล าดับปีจากมาก          น้อย 
 

7. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ที่ ชื่อผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ ว/ด/ป 
รูปแบบ 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
1     
2     

 
8. ข้อมูลการเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วมของนักศึกษา   
 

8.1  ที่ก าลังศึกษา   
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ปริญญาโท จ านวน.......... คน      ปริญญาเอก จ านวน..........คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ปริญญาโท จ านวน.......... คน       ปริญญาเอก จ านวน..........
คน 

รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ระดับ โท/เอก ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม 
    
    

 
8.2  ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ปริญญาโท จ านวน.......... คน      ปริญญาเอก จ านวน..........คน 
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เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ปริญญาโท จ านวน.......... คน      ปริญญาเอก จ านวน..........
คน 

รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ระดับ 
โท/เอก 

ที่ปรึกษา
หลัก/ร่วม 

ระยะเวลาที่
ส าเร็จการศึกษา 

     
     

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดงานวิจัยที่เสนอขอรับทุน 
 
1. ข้อมูลงานวิจัยที่เสนอขอทุน (เพ่ิมเติมรายละเอียดในข้อ 2) 
 
 1. ชื่องานวิจัยหลัก ...........................................................................................................................  

2. ชื่องานวิจัยย่อย ภายใต้งานวิจัยหลัก (โปรดระบุให้ชัดเจน ถ้ามี) 
1) ชื่องานวิจัยย่อย.................................................................................................................  
2) ชื่องานวิจัยย่อย.......................................................................................................... ....... 
 

3. หัวข้อวิจัยสอดคล้องตามกรอบทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategic Research Area - SRA) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558  

 
กรอบทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (SRA) ………………………………….………………………………………………

รหัส…………….. 
 
ประเด็นหลัก (Theme) …………………………………………………………………..………………………………………………..

รหัส…………….. 
 
ประเด็นรอง (sub Theme) ……………………………………………………….……………………………………………………..

รหัส…………….. 
(ให้ระบุความสอดคล้องกับกรอบทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดสามารถ Down 
load ได้ที่ www.gs.kku.ac.th)  
 
 4. จ านวนทุนที่เสนอขอให้นักศึกษาร่วมท า (โปรดระบุให้ชัดเจน) 
 
  สรุปจ านวนทุนที่เสนอขอ  ระดับปริญญาโท จ านวน..............ทุน    ระดับปริญญาเอก จ านวน............
ทุน 
ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา ชื่องานวิจัย 

1    
2    
 
5.  เหตุผลความจ าเป็นในการขอทุน   
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(แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของการที่ต้องมีนักศึกษา ไปท าวิจัยร่วมในโครงการ)
 ............................................................................................................................. ................. 

........................................................ .......................................................................................  
 

6.  เป้าหมายและความคาดหวังจากนักศึกษาที่ได้รับทุน 
..................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. .................. 

 
2. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน  (โปรดระบุให้ชัดเจน) 

(ให้เขียน Proposal ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมรายละเอียดแผนงบประมาณการวิจัย) โดยระบุ
หัวข้อต่อไปนี้  
 
 ชื่องานวิจัย.................................................................................................................  
    1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4) กรอบแนวคิดในการวิจัย  
5) วิธีด าเนินการวิจัย 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (ระบุให้ชัดเจน)  
7) แผนการด าเนนิงานตลอดโครงการวิจยั ระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงานโดยละเอียด   

  8) งบประมาณของโครงการวิจัย  ระบุรายละเอียด งบประมาณของโครงการวิจัยตามแผนการด าเนินงาน  
      (ดังตัวอย่าง รายละเอียดแผนงบประมาณการวิจัย) 

     - ระบุจ านวนงบประมาณของโครงการวิจัยทั้งหมด 
 - ระบุงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน พร้อมทั้งระบุชื่อแหล่งทุน 
 
 
 
                                                             (ลงชื่อ)...............................................ผู้สมัคร 

                        (..............................................) 
         วันที่........เดือน.....................พ.ศ............ 
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หมายเหตุ  1)    จัดท าเอกสารการสมัครฯ จ านวน 4 ชุด  

2) ถ้ามีประวัติและแผนงานวิจัยแนบมาด้วยได้ 
3) กรุณาส่งไฟล์ข้อมูล (Microsoft Word ) ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนวิจัยและ Proposal         
      ความยาวไม่ เกิ น  15 หน้ า  (ใน ข้ อ  2  โค รงก ารวิ จั ยที่ เส น อขอรับ ทุ น  ห น้ า  3 )  ส่ งม าที่ 
ypronn@kku.ac.th  
 



ตัวอย่าง  
รายละเอียดแผนงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามแผนงานวิจัย (โปรดระบุให้ชัดเจน) 

 

แผนการด าเนินงานวิจัย รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณท้ังหมด         

ของโครงการ 
แหล่งเงินทุนที่ได้รับ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ค่าสารเคมแีละวัสดุเคมี 
 

1. ค่าสารเคมี 
1.1……………………………………………. 
1.2……………………………………………. 

 
…………………….. 

ทุนศูนย์วิจัย................. 
 

2. ค่า.............. 
2.1…………………………………………… 
2.2…………………………………………… 

 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ค่า……………………………………………… 
3.1……………………………………………. 
3.2…………………………………………… 

 นักศึกษา 

2. ค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษา (กรณี
ปริญญาโท) 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  120,000 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์ฯ บว. 

(กรุณาใส่รายละเอียดงบประมาณตาม
ประกาศ) 

2. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักศึกษา  120,000 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์ฯ บว. 

 3. ค่าใช้จ่ายในการท าวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงานหรือค่าตีพิมพ์บทความจากผลงาน
วิทยานิพนธ์  

60,000 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์ฯ บว. 

3. ค่าใช้สอย 1.   ค่า……………………………………………… 
1.1……………………………………………. 
1.2……………………………………………. 

  ทุน........................ 

รวมเงิน .................... .................... 
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