
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 16 /2559) 
เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถ 

และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

……………………………………. 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของ

การวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตรและผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมมือในการ
จัดหาทุนวิจัย สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอรับทุน  
 หลักการของการให้ทุนเป็นการให้ทุนผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา โดยผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.1 เป็นอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้และมีภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 

การศึกษาอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หรือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

1.2 เป็นผู้ท่ีมีผลงานในด้านการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และมีนักศึกษาในความดูแลท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วท้ังนี้อาจ 
เปน็อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้  

1.3 มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
1.4 อาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ีพิจารณาให้ได้รับทุน เม่ือรับนักศึกษาเข้ามาแล้ว ต้องรับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักของนักศึกษาคนนั้น 
 1.5 หัวข้อวิจัยหลักต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบทิศทางการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

1.6 อาจารย์ต้องเขียนโครงการวิจัยท่ีชัดเจน ตามหลกัของการเขียนเคา้โครงวิจัยและมีแผนการดําเนินการท่ีแน่นอนตาม
แบบฟอร์มท่ีบณัฑิตวิทยาลัยกําหนดและแสดงให้เห็นถึงความจาํเป็นของการท่ีต้องมีนักศกึษาไปทําวิจัยร่วมในโครงการ 

2.   คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีได้รับทุน (อาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับอนุมัติทุนฯต้องเสนอรายชื่อนักศึกษาใหม่เพ่ือรับทุนฯเท่านั้น) 
  2.1 กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 
   1) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรระดับ 

 ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไปแล้ว ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.25 หรืออยู่ในกลุ่ม 5%  
 แรกของผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้น  

   2) มีความสามารถและมีใจรักท่ีจะเป็นนักวิจัย 
3) ต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรแผน ก ภาคปกติ แบบเต็มเวลา  

   4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน อดทน สขุภาพแข็งแรง  
  2.2 กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

1) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือบุคคลท่ีกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ซ่ึงนักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.50 และมีผลการสอบวิทยานิพนธ์
ในระดับดีข้ึนไปหรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS / ISI ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 

 2) สําหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 1 (ทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)ต้อง 
 มีผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดีข้ึนไปหรือมีผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี 
  คุณภาพสูง 

 3) นักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีมีการศึกษาแบบเต็มเวลาและนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติ 
 ให้ลาศึกษาต่อ  

   4) มีความสามารถและมีใจรักท่ีจะเป็นนักวิจัย 
   5) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง  
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3. เง่ือนไขการรับทุน 
3.1  นักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องพยายามสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ต้องมีกลไกในการติดตามการศึกษาของนักศึกษา 
3.2 นักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องระบุชื่อทุน แหล่งทุน ปีท่ีได้รับทุน ไว้ในกิตติกรรมประกาศในเล่มวิทยานิพนธ์ และ

ผลงานอ่ืน เช่น บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานการนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
3.3  นักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ทุกภาคการศึกษาโดยรายงานผ่านอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
3.4  บัณฑิตวิทยาลัย ทําหน้าท่ีกํากับ ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับทุน 
3.5   กรณีท่ีนักศึกษาผู้ได้รับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม

สัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ/หรือไม่ผ่านการเห็นชอบของผู้ให้ทุน นกัศึกษาผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้
เงินตามจํานวนท่ีได้รับจากผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาท่ีผู้ให้ทุนกําหนด ท้ังนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาของ
การรับทุน 

3.6  นักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดยระบุชื่อนกัศึกษาเป็นชื่อแรกของผลงาน 
เม่ือเสร็จสิ้นระยะเวลาการรับทุน ดังต่อไปนี ้ 

 ระดับปริญญาโท มี 2 กรณี 
 กรณีท่ี 1 ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพ่ือตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน 

 ฐานข้อมูล SCOPUS / ISI จํานวน 1 ชิ้น  
 กรณีท่ี 2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพ่ือตีพิมพ์บทความ 
 วิจัยในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI จํานวน 1 ชิ้น  

 ระดับปริญญาเอก  
 ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพ่ือตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 

SCOPUS / ISI หรือ หลักฐานการย่ืนจดทะเบียนสทิธิบัตร จํานวน 1 ชิ้น และตีพิมพ์บทความฉบับ
เต็มในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 1 ชิ้น  

 
4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนเบื้องต้น 

4.1 อาจารย์บัณฑิตศึกษาต้องมีโครงการวิจัยท่ีแน่นอน มีกรอบการทําวิจัยท่ีชัดเจน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านคุณภาพ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนการจัดสรรทุนจะพิจารณาตามความจาํเป็นและ
ความเหมาะสมของแผนงานวิจัย 

4.2 อาจารย์ต้องเขียนโครงการวิจัยท่ีชัดเจน ตามหลักของการเขียนเค้าโครงวิจัย และมีแผนการดําเนินการท่ีแน่นอน 
ตามแบบฟอร์มท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นของการท่ีต้องมีนักศึกษาไปทําวิจัย
ร่วมในโครงการ 

4.3 โครงการวิจัยท่ีขอทุนต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยอ่ืนของอาจารย์และสอดคล้องกับกรอบ
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4.4 นักศึกษาท่ีได้รับทุน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพสูงและมีโอกาสท่ีจะทําวิจัยให้เป็น
ผลสาํเร็จตามเปา้หมาย และมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาผลงานให้สามารถนําไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นหลัก  

 4.5 นักศึกษาท่ีได้รับทุนนี้จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีรับทุนอ่ืนๆ ของคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่สามารถ 
  รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกได้   
 4.6 นักศึกษาท่ีได้รับทุนนี้จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีรับทุนอ่ืนๆ ท่ีจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 
  ประจําเดือนของผู้รับทุน หากประสงค์จะรับทุนอ่ืนๆ ท่ีให้ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องคืนเงินทุนท่ีได้รับ 
  ไปแล้วท้ังหมด 
 4.7 กรณีหากได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนแบบร่วมทุน (joint funding) คณะวิชาต้นสังกัดต้องแจ้งยืนยันการร่วมทุนฯ  
  มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขของทุนฯ คณาจารย์บัณฑิตศึกษาจึงจะได้รับการอนุมัติทุน 
  หมายเหตุ นักศึกษาท่ีได้รับทุนสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ณ  
   ต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ิมเติมได้  
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5. เงินทุนท่ีจัดสรร 

5.1 ทุนท่ีให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1) ทุนระดับปริญญาโท  ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)  
  2) ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา กรณี  

   หลักสูตร 1.1 และ 2.1 หรือไม่เกิน 4 ปีการศึกษา กรณีหลักสูตร 1.2 และ 2.2)   

หมายเหตุ 1) ในกรณีเปน็นักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้ได้รับ 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนระดับปริญญาโท เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี และรับค่าใช้จ่ายราย 
เดือนระดับปริญญาเอก เดือนละ 6,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี ท้ังนี้วงเงินทุนท้ังหมดไม่เกินตามท่ี 
ระบุในประกาศ 

2) ในกรณีเป็นนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน  

 
  5.2 แหล่งเงินทุน  

1) แบบปกติ จํานวนทุนจัดสรร ประมาณ 30 ทุน  
      บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนเงินทุน 100 % ของเงินทุนท่ีอนุมัติ  

             
ตารางท่ี 1 ค่าใช้จ่ายของทุนแบบปกติ จ่ายตามที่นักศึกษาจ่ายจริง ไม่เกินวงเงินท่ีกําหนด โดยครอบคลุมรายการดังนี้  

รายการ 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินวงเงินท่ีกําหนด 
(หลักสูตรท่ีเปิดสอนภาคปกติ)  

ในวงเงินไม่เกิน 
120,000 

ในวงเงินไม่เกิน 
225,000 

2. ค่าใช้จ่ายประจําเดือนของนักศึกษาเจ้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์     
      2.1 ระดับปริญญาโท   เดือนละ 5,000.- บาท 120,000 216,000 
      2.2 ระดับปริญญาเอก  เดือนละ 6,000.- บาท   
3. ค่าใช้จ่ายในการทําวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานหรือค่า
ตีพิมพ์บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์   

ในวงเงินไม่เกิน
60,000 

ในวงเงินไม่เกิน 
120,000 

รวมทั้งหมดในวงเงินไม่เกิน 300,000 600,000 
  
2) แบบร่วมทุน (joint funding) จํานวนทุนจัดสรร ประมาณ 20 ทุน 

 บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนเงินทุน 50 % ของเงินทุนท่ีอนุมัติ 
 คณะวิชาท่ีคณาจารย์บัณฑิตศึกษาสังกัด สนับสนุนเงินทุน 50 % ของเงินทุนท่ีอนุมัติ  

 
ตารางท่ี 2 ค่าใช้จ่ายของทุนแบบร่วมทุน (joint funding) จ่ายตามท่ีนักศึกษาจ่ายจริง ไม่เกินวงเงินท่ีกําหนด โดยครอบคลุมรายการดังนี้ 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

แหล่งเงินทุน 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามที่จ่ายจริง  
   ไม่เกินวงเงินท่ีกําหนด (หลักสูตรท่ีเปิดสอนภาคปกติ)  

ในวงเงินไม่เกนิ 
120,000 

ในวงเงินไม่เกนิ 
225,000 

บัณฑิตวิทยาลัย 

2. ค่าใช้จ่ายประจําเดือนของนักศึกษาเจ้าของวิทยานิพนธ์/ 
    ดุษฎีนิพนธ์   

  คณะต้นสังกัด 

      2.1 ระดับปริญญาโท   เดือนละ 5,000.- บาท 120,000   
      2.2 ระดับปริญญาเอก  เดือนละ 6,000.- บาท  216,000   
3. ค่าใช้จ่ายในการทําวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายในการนําเสนอ   
   ผลงานหรือค่าตีพิมพ์บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์   

ในวงเงินไม่เกนิ
60,000 

ในวงเงินไม่เกนิ 
120,000 

บัณฑิตวิทยาลัย 

รวมทั้งหมดในวงเงินไม่เกิน 300,000 600,000  
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6. กําหนดการย่ืนขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ดังนี้  
รายการ วัน เดือน ปี 

1. รับสมัครทุน วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559 
2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันท่ี 1 เมษายน 2559 
3. คณาจารย์ท่ีได้รับอนุมัติทุนฯ มีสิทธ์ิแจ้งรายชื่อนักศึกษาใหม่ 
   เพ่ือรับทุนและเข้าศึกษาในภาคการศึกษา ดังนี้ 
      3.1) ภาคต้น ปีการศึกษา 2559   
      3.2) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
      3.3) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
(ตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 

4. นักศึกษารายงานตัวและลงทะเบียนเรียนตามปฏิทิน  ตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
5. การรายงานความก้าวหน้า ทุกสิ้นภาคการศกึษา 

หมายเหตุ หากพ้นกําหนดแจ้งรายชื่อนักศึกษาใหม่เพ่ือรับทุนฯ ในภาคการศึกษาดังตารางข้างต้นจะต้องคืนทุนฯ    
 

7. การจ่ายเงินทุนสําหรับนักศึกษาทีได้รับทุน 
7.1 นักศึกษาต้องทําสัญญาการรับทุนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
7.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามเอกสารท่ีจ่ายจริง 
7.3 ค่าใช้จ่ายประจําเดือน จ่ายตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มข. (ฉบับท่ี 16 /2559) 
7.4 ค่าใชจ้่ายในการนําเสนอผลงานหรือค่าตีพิมพ์บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และค่าใช้จา่ยในการทําวิทยานิพนธ์  

จ่ายตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มข. (ฉบับท่ี 16 /2559)  โดยจ่ายเงินทุน แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 ทุนระดับปริญญาเอก  วงเงินไม่เกิน    120,000.- บาท    
 ทุนระดับปริญญาโท    วงเงินไม่เกิน      60,000.- บาท  

 งวดที่ 1 จ่ายให้ร้อยละ 60 ของเงินทุนท่ีได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในการทําวิจัย เม่ือนักศึกษาได้รับการอนุมัติเค้าโครง 
  วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 2 จ่ายให้ร้อยละ 40 เม่ือนักศึกษาท่ีได้รับทุนมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดยระบุชื่อ 
  นักศึกษาเป็นชื่อแรกขอผลงาน เม่ือเสร็จสิ้นระยะเวลาการรับทุน ดังต่อไปน้ี   

 ระดับปริญญาโท มี 2 กรณี 
 กรณีท่ี 1 ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพ่ือตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
 ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS / ISI จํานวน 1 ชิ้น  
 กรณีท่ี 2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพ่ือ

ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI จํานวน 1 ชิ้น  

 ระดับปริญญาเอก  
 ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพ่ือตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ 
 นานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS / ISI หรือ หลักฐานการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร  
 จํานวน 1 ชิ้น และตีพิมพ์บทความฉบับเต็มในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ  
 (Proceeding) ระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 1 ชิ้น  
 

8. การสมัครขอรับทุน   
คณาจารย์บัณฑิตศึกษาย่ืนแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวน 4 ชุด 

ส่งยังสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ ตามกําหนดการในข้อ 6 พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลการสมัคร   
(Microsoft Word) ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนวิจัยและ Proposal ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (ใบสมัคร หน้า 3 ข้อ 2  
โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน) ส่งมาท่ี ypronn@kku.ac.th  

 

ประกาศ ณ วันท่ี  10  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2559 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์) 
          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

                       ปฏิบัติการแทนคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 


