ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
(ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๔)
เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
-------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศการกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน
หรื อ เงิน สนั บ สนุ น ของกองทุ น ส่ งเสริ ม การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นาวิ ช าการ คณะวิท ยาศาสตร์ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ๖
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๕๙๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะ อันจะทำให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิต ความสามารถ
ในการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๖
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๕๙๐/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นาวิ ช าการ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๔) เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คำสั่ง และประกาศอันใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“สาขาวิชา”
หมายความว่า สาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“รองคณบดีฝ่ายวิจัย”
หมายความว่า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หรือ
รองคณบดีทเี่ รียกชื่อเป็นอย่างอื่นโดยรับผิดชอบ
ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

๒
“รองคณบดีฝ่ายวิชาการ”

หมายความว่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือรองคณบดีที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่นโดยรับผิดชอบด้านผลิตบัณฑิตหรือ
ด้านการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
“รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา” หมายความว่า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หรือรองคณบดีที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นโดย
รับผิดชอบด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
“คณะกรรมการประจำ”
หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
“คณะกรรมการกองทุน”
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ทีป่ ระชุมสาขาวิชา”
หมายความว่า ที่ประชุมสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ที่ประชุมผู้บริหารคณะ”
หมายความว่า ทีป่ ระชุมผู้บริหารระดับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
“ผู้บริหารระดับคณะ”
หมายความว่า ผู้บริหารระดับคณะ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
“หัวหน้าสาขาวิชา”
หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
“หัวหน้างาน”
หมายความว่า หัวหน้างานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
“บุคลากร”
หมายความว่า บุคลากรประเภทวิชาการและบุคลากรประเภท
สนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
“อาจารย์
หมายความว่า บุ ค ลากรประเภทวิ ช าการ ที่ เป็ น ข้ า ราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
“บุคลากรประเภทสนับสนุน” หมายความว่า บุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗.๒
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อบังคับ
อื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

๓
“นักศึกษา”

หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษาต่างชาติ”
หมายความว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มีสญ
ั ชาติอื่นมิใช่สัญชาติไทย
“หลักสูตรนานาชาติ”
หมายความว่า หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ภูมิภาคอาเซียน”
หมายความว่า ประชาคมอาเซียน ๙ ประเทศ ประกอบด้วย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณ
รัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และเนการาบรูไนดา
รุสซาลาม
“อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” หมายความว่า ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีสภาพ
พรมแดนที่ติดกัน ๕ ประเทศ ประกอบด้วย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน
และมณฑลกวางสี)
“วิชากลาง”
หมายความว่า รายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้เป็นรายวิชา
กลาง
“หลักสูตรกลาง”
หมายความว่า หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่กำหนดให้เป็นหลักสูตรกลาง
“โครงการวิจัย”
หมายความว่า โครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาหรือ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ ๕ การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุน
๕.๑ กรณี ที่ ใช้ เงิน กองทุ น ส่ ว นของสาขาวิ ช า ให้ ที่ ป ระชุ ม สาขาวิ ช าพิ จ ารณาการให้ ทุ น หรื อ เงิน
สนับสนุน หรือที่ประชุมสาขาวิชาอาจให้มีคณะกรรมการเฉพาะทำหน้าที่พิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุน โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด แล้วแจ้งผลการพิจารณาต่อคณบดีเพื่อพิจารณาออกประกาศคณะต่อไป

๔
๕.๒ กรณีที่ใช้เงินกองทุนส่วนกลางของคณะให้ที่ประชุมผู้บริหารคณะ หรืออาจให้มีคณะกรรมการ

เป็นการเฉพาะ ทำหน้าที่พิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วออกประกาศคณะ
ต่อไป
๕.๓ แบบเสนอขอรับทุนให้เป็นไปตามทีก่ ำหนด
ข้อ ๖ การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การให้ทุนหรือเงินสนับสนุน ให้เป็นไปตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ให้ คณบดีรั กษาการให้ เป็ น ไปตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มี ปัญ หาต้องตีความหรือมิได้ กำหนดไว้ใน
ประกาศนี้ให้คณบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และคำวินิจฉัยของคณบดีถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

๕
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์
(ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๔)
การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
………………………………………………….
๑. ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต
๑.๑ ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อทุน รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๒ เงินสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ผู้มีสิทธิ์ขอทุน คือ อาจารย์
(๑.๒) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศผ่านการรับทุนของอาจารย์
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อทุน รวมไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๓ ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อทุน รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๔ ทุนโครงการช้างเผือก
(๑) การรับสมัคร การคัดเลือก และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (ตามจ่ายจริง) ตลอดหลักสูตร ๔ ปี

๖
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร ๔ ปี
รวมไม่เกิน ๙๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๕ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(๑) การรับสมัคร การคัดเลือก และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (ตามจ่ายจริง) ตลอดหลักสูตร ๔ ปี
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร
รวมไม่เกิน ๗๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๖ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
(๑) คุณสมบัติและการคัดเลือกของนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อทุน รวมไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๗ รางวัลนักศึกษาดีเด่น
(๑) การคัดเลือกและการให้ทุนให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด
(๒) การสนับสนุนทุน
(๑.๑) รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ ไม่เกินรางวัลละ ๒๐.๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี
(๑.๒) รางวัลระดับประเทศ
(๑.๒.๑) รางวัลที่ ๑
(๑.๒.๒) รางวัลที่ ๒
(๑.๒.๓) รางวัลที่ ๓
(๑.๒.๔) รางวัลชมเชย
รวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๑.๓) รางวัลระดับภูมิภาค
(๑.๓.๑) รางวัลที่ ๑

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อโครงการ

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อโครงการ

๗
(๑.๓.๒) รางวัลที่ ๒
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
(๑.๓.๓) รางวัลที่ ๓
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
รวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๘ ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
(๑) คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ผู้มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาของคณะ
(๑.๒) นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในประเทศ สนับสนุนเฉพาะ
ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าที่พักตามที่จ่ายจริง รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
(๑.๓) นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่างประเทศ สนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง
ค่าลงทะเบียน และค่าที่พักตามทีจ่ ่ายจริง
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาทต่อทุน
(๒.๒) ระดับปริญญาโท ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อทุน
(๒.๓) ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อทุน
รวมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๙ ทุนส่งเสริมค่าครองชีพนักศึกษา
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ช่วยปฏิบัตงิ านภายในคณะ
(๑.๒) การปฏิบัติงานถ้าเศษเกิน ๓๐ นาที ให้คดิ เป็น ๑ ชั่วโมง
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อชั่วโมงต่อคน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวันต่อคน รวมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๐ ทุนสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษา
(๑) คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ผู้มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาของคณะ
(๑.๒) นักศึกษาสหกิจศึกษาช่วยปฏิบัติงานภายในคณะ โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงต่อวัน
หรือไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถ้าเวลาปฏิบัติไม่ครบให้ปรับลดเงินตามส่วน

๘
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อทุน รวมไม่เกิน ๙๙,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๑ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขการให้ทุน
ผู้มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อภาคการศึกษา รวมไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๒ ทุนอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(๑) คุณสมบัติของนักศึกษาและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
(๑.๑) นักศึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
(๑.๒) นักศึกษาที่ได้รับ ทุน ทุกประเภท จะต้องช่ว ยเหลือกิ จการต่าง ๆ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์
ร้องขอหรือกำหนด
(๑.๓) นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ต้องมีประวัติการช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่วยงาน ก่อนสมัคร
(๑.๔) คณะจะงดจ่ายเงินทุนเมื่อนักศึกษาพ้นสภาพหรือขอลาพักการศึกษาเกิน ๑ ภาคการศึกษา
(๑.๕) นั ก ศึ ก ษาผู้ รั บ ทุ น จะถู ก ระงับ ทุ น กรณี ที่ ป รากฏว่ าผู้ รับ ทุ น ขาดคุ ณ สมบั ติ ที่ ร ะบุ ไว้ หรื อ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าของทุน และหากปรากฏว่าได้แจ้งความอันเป็นเท็จขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจะถูก
ดำเนินการเพื่อรับโทษทางวินัยนักศึกษาด้วย
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ทุนอุดหนุนการศึกษา ไม่เกินทุนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
(๒.๒) ทุนอุดหนุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ไม่เกินทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
รวมไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๓ ทุนเพิ่มศักยภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๑๓.๑ ระดับปริญญาเอกแบบเต็มจำนวน
ภาคภาษาอังกฤษ
(๑) คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

๙
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๙๖,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
รวมไม่เกิน ๑๙๒,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
ภาคภาษาไทย
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๙๖,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
รวมไม่เกิน ๑๙๒,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๓.๒ ระดับปริญญาเอกแบบบางส่วน
ภาคภาษาอังกฤษ
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
(๑.๒) ตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๓ ปี
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๙๖,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๓) ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ๑ เที่ยว สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ตามจ่ายจริง)
การพิจารณาการให้ทุนอาจพิจารณาการให้ทุนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า ๑ ข้อก็ได้
รวมไม่เกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕

๑๐
ภาคภาษาไทย
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๙๖,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๓) ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ๑ เที่ยว สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ตามจ่ายจริง)
การพิจารณาการให้ทุนอาจพิจารณาการให้ทุนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า ๑ ข้อก็ได้
รวมไม่เกิน ๑,๓๔๖,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๓.๓ ระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๗๒,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
รวมไม่เกิน ๑๐๒,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๓.๔ ระดับปริญญาโทแบบบางส่วน
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๗๒,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๓) ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ๑ เที่ยว สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ตามจ่ายจริง)

๑๑
การพิจารณาการให้ทนุ อาจพิจารณาการให้ทุนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า ๑ ข้อก็ได้
รวมไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๔ ทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
๑.๑๔.๑ ระดับปริญญาเอกแบบเต็มจำนวน
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ผู้ มี สิ ท ธิ์ ข อทุ น คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนานาชาติ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี สำหรับระดับปริญญาเอกในหลักสูตรแบบ ๑.๑ หรือ
แบบ ๒.๑ และไม่เกิน ๔ ปี สำหรับระดับปริญญาเอกในหลักสูตรแบบ ๑.๒ หรือ ๒.๒
(๑.๓) ให้ผู้รบั ทุนปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรมอบหมาย
(๑.๔) ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปีแรกสามารถสมัครขอรับทุนในปีต่อไปได้ แต่จำนวนปีที่ได้รับทุน
จะลดลงตามจำนวนปีที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว
(๑.๕) เงื่อนไขการคงสภาพทุนให้ประเมินเป็นรายปีการศึกษา
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
ต่อทุน
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๙๖,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๓) ค่าทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๔) ค่าเดินทางมาศึกษาและเดินทางกลับเมื่อสำเร็จการศึกษารวมไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(ตามจ่ายจริง)
รวมไม่เกิน ๑,๒๖๙,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๔.๒ ระดับปริญญาเอกแบบบางส่วน
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ผู้มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี สำหรับระดับปริญญาเอกในหลักสูตรแบบ ๑.๑ หรือ
แบบ ๒.๑ และไม่เกิน ๔ ปี สำหรับระดับปริญญาเอกในหลักสูตรแบบ ๑.๒ หรือ ๒.๒
(๑.๓) ให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานตามทีส่ าขาวิชาหรือหลักสูตรมอบหมาย

๑๒
(๑.๔) ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปีแรกสามารถสมัครขอรับทุนในปีต่อไปได้ แต่จำนวนปีที่ได้รับทุน
จะลดลงตามจำนวนปีที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว
(๑.๕) เงื่อนไขการคงสภาพทุนให้ประเมินเป็นรายปีการศึกษา
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
ต่อทุน
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๙๖,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๓) ค่าทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๔) ค่าเดินทางมาศึกษาและเดินทางกลับเมื่อสำเร็จการศึกษารวมไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(ตามจ่ายจริง)
การพิจารณาการให้ทนุ อาจพิจารณาการให้ทุนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า ๑ ข้อก็ได้
รวมไม่เกิน ๑,๓๓๔,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๔.๓ ระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ผู้มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี
(๑.๓) ให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรมอบหมาย
(๑.๔) ผู้ที่ไม่ได้รบั ทุนในปีแรกสามารถสมัครขอรับทุนในปีต่อไปได้ แต่จำนวนปีที่ได้รบั ทุนจะ
ลดลงตามจำนวนปีทลี่ งทะเบียนเรียนมาแล้ว
(๑.๕) เงื่อนไขการคงสภาพทุนให้ประเมินเป็นรายปีการศึกษา
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษาต่อ
ทุน
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๙๖,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๓) ค่าทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๔) ค่าเดินทางมาศึกษาและเดินทางกลับเมื่อสำเร็จการศึกษารวมไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(ตามจ่ายจริง)
รวมไม่เกิน ๔๑๓,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๓
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๔.๔ ระดับปริญญาโทแบบบางส่วน
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ผู้มีสิทธิ์ขอทุน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา
(๑.๒) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี
(๑.๓) ให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรมอบหมาย
(๑.๔) ผู้ที่ไม่ได้รบั ทุนในปีแรกสามารถสมัครขอรับทุนในปีต่อไปได้ แต่จำนวนปีที่ได้รับทุนจะ
ลดลงตามจำนวนปีที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว
(๑.๕) เงื่อนไขการคงสภาพทุนให้ประเมินเป็นรายปีการศึกษา
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษาต่อ
ทุน
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อทุน คิดเป็นเงิน ไม่เกิน ๙๖,๐๐๐
บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๓) ค่าทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
(๒.๔) ค่าเดินทางมาศึกษาและเดินทางกลับเมื่อสำเร็จการศึกษารวมไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(ตามจ่ายจริง)
การพิจารณาการให้ทุนอาจพิจารณาการให้ทุนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า ๑ ข้อก็ได้
รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๕ ทุนส่งเสริมสหกิจศึกษา
๑.๑๕.๑ ภายในประเทศ
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อทุน รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕

๑๔
๑.๑๕.๒ ต่างประเทศ
(๑) คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขการให้ทุน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อทุน รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๖ เงินสนับสนุนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุน
อาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาตามประกาศของคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง รวมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๗ ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย
(๑) คุณสมบัติของผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
(๒) เงื่อนไขการให้ทุน
(๒.๑) ให้ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติงานไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(๒.๒) กรณี ผู้ ช่ ว ยสอนในรายวิช าหรือ ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ในโครงการวิ จั ย ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณะให้ ใช้
เงินกองทุนส่วนกลางของคณะเต็มวงเงินทุน
(๒.๓) กรณีผู้ช่วยสอนในรายวิชาหรือผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของหัวหน้าสาขาวิชาให้ใช้เงินกองทุน
ส่วนกลางของคณะครึ่งหนึ่งของวงเงินทุน และอีกครึ่งหนึ่งให้ใช้เงินกองทุนของสาขาวิชานั้นๆ
(๒.๔) ผู้บริหารระดับคณะและหัวหน้าสาขาวิชา แต่ละคนจะให้ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยได้ไม่เกิน
๑ คน
(๓) การสนับสนุนทุน
จ่ายทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย อัตราไม่เกินเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
รวมไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๔) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๑.๑๘ ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ

๑๕
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง) ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเวลา
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๔ เดือน
(๒.๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย (ตามทีจ่ ่ายจริง) ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาทต่อทุน
รวมไม่เกิน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๒. ทุนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
(๑) ผู้มีสิทธิ์รับทุน
(๑.๑) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
(๑.๒) สาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ทุนสนับสนุนค่าจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษระดับสาขาวิชา ไม่เกินสาขาวิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒.๒) ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากลและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา
(๒.๒.๑) ค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนน ตั้งแต่ ๒๑๓ ขึ้นไป (computer-based) หรือ
ตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึน้ ไป (paper-based) หรือ ตั้งแต่ ๗๙-๘๐ คะแนนขึ้นไป (internet-based) เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา
ที่สนับสนุนการสอบ TOEFL (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒.๒.๒) ค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ ๕.๕ ขึ้นไป เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาที่
สนับสนุนการสอบ IELTS (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๖,๕๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๗๘,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒.๒.๓) ค่ า สมั ค รสอบภาษาอั ง กฤษ TOEIC และได้ ค ะแนนตั้ งแต่ ๕๕๐ ขึ้ น ไป เฉพาะผู้ ที่ ไม่ ได้ รั บ
ทุนการศึกษาที่สนับสนุนการสอบ TOEIC (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒.๒.๔) ค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ได้คะแนนตั้งแต่ ๖๐ ขึน้ ไป เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา
ที่สนับสนุนการสอบ CU-TEP (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒.๒.๕) ค่าสมัครสอบภาษาอั งกฤษ KKU-AELT เฉพาะผู้ที่ไม่ ได้รับ ทุน การศึกษาที่สนั บ สนุ นการสอบ
KKU-AELT (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้คะแนนทักษะการอ่านระดับ ๓ และทักษะการเขียนระดับ ๓
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้คะแนนทักษะการอ่านระดับ ๔ และทักษะการเขียนระดับ ๔

(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕

๑๖
๓. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๓) การพิจารณาการให้ทุน
ให้เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
(๔) การสนับสนุนทุน
(๔.๑) ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัดตามจ่ายจริง (เดินทางไป ๑ เที่ยวและกลับ ๑ เที่ยว)
(๔.๒) สนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ) โดยจ่ายใน
ลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินตามอัตรา ดังต่อไปนี้
ไม่เกินวงเงิน
กลุ่มประเทศ
(บาท/เดือน)
๑. ประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
๒๕,๐๐๐
กัมพูชา และสหภาพพม่า
๒. ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย
๓๐,๐๐๐
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน และแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย และศรีลังกา
๓. ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลาง
๔๐,๐๐๐
๔. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
๔๐,๐๐๐
๕. ประเทศญี่ปุ่น
๕๐,๐๐๐
๖. ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
๓๕,๐๐๐
๗. ประเทศในยุโรปตะวันตก สหราชอาณาจักร และแคนาดา
๔๕,๐๐๐
๘. ประเทศในยุโรปตะวันออก
๓๕,๐๐๐
๙. ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕๕,๐๐๐
๑๐.ประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ ๑ ถึง ข้อ ๙ วงเงินทุนให้อยู่ในดุลพินิจการพิจารณาการให้ทุนในส่วนของ
ระดับสาขาวิชา หรือระดับคณะ โดยให้เป็นไปตามประกาศฯ ข้อ ๕
การพิจารณาการให้ทุนของกลุ่มประเทศตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๑๐ ในส่วนของระดับสาขาวิชา หรือระดับคณะ ให้เป็นไป
ตามประกาศฯ ข้อ ๕ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกองทุนเป็นสำคัญ
รวมไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

(๔.๓) ในกรณีที่เดินทางไปแล้วอยู่ไม่ครบตามกำหนดเวลา นักศึกษาจะต้องคืนเงินทุนทั้งหมด เว้นแต่มีเหตุ
อันสมควร แต่ทั้งนี้จะต้องคืนเงินทุนตามสัดส่วนของทุนที่ได้รับต่อระยะเวลาที่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศ
๔. ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบร่วมทุน
(joint funding)
(๑) แหล่งเงินทุน
สัดส่วนเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๗
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ตามที่จ่ายจริง
ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา
(๒.๒) ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
ระดับปริญญาโท เดือนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
ระดับปริญญาโท เดือนละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี
ระดับปริญญาโท รวมไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
ระดับปริญญาเอก รวมไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) พิจารณาผู้รับทุนตามที่มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้รับทุนและแจ้งให้ทางคณะ
สนับสนุนเงินทุนแบบร่วมทุน (joint funding)
(๔) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๕. ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้ โขง
(๑.๒) มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ตามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อ
(๑.๓) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้มสี ิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒) เงื่อนไขการให้ทุน
(๒.๑) พิจารณาผู้รบั ทุนตามที่มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้รับทุน
(๒.๒) ระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี
(๒.๓) ระดับปริญญาเอกตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี

(๓) การสนับสนุนทุน
(๓.๑) ระดับปริญญาโท
(๓.๑.๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อภาคการศึกษา
(๓.๑.๒) ค่าทำวิจัยและวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา (เหมาจ่าย) ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
รวมไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓.๒) ระดับปริญญาเอก
(๓.๒.๑) ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ าธรรมเนี ย มนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ (ตามจ่ า ยจริ ง) ไม่ เกิ น
๔๕,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อภาคการศึกษา
(๓.๒.๒) ค่าทำวิจัยและวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา (เหมาจ่าย) ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
รวมไม่เกิน ๘๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๘
(๔) การพิจารณา
(๔.๑) พิจารณาผู้รับทุนตามที่มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้รับทุน
(๔.๒) เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๖. ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(๑) คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
ตามที่มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้รับทุน
(๒) เงื่อนไขการให้ทุน
(๒.๑) พิจารณาผู้รับทุนตามที่มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้รับทุน
(๒.๒) ระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี
(๓) การสนับสนุนทุน
(๓.๑) ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน
(๓.๒) ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการวิจัยหรือค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
(๓.๓) ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน ๕,๗๐๐ บาทต่อทุน
รวมไม่เกิน ๙๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๔) การพิจารณา
(๔.๑) พิจารณาผู้รับทุนตามที่มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้รับทุน
(๔.๒) เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๗. ทุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๗.๑ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) สนับสนุ น ทุนไม่เกิน ทุนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่ าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าธรรมเนี ย มการวิจั ย (ตามที่จ่ายจริง) โดยมีระยะเวลาในการสนับสนุนให้ ผู้ ได้รับทุนเท่ากับจำนวนของ
หลักสูตร แต่ไม่เกิน ๓ ปี
(๒.๒) ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาทุน
สนับสนุนต่อในปีต่อไป
รวมไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕

๑๙
๗.๒ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) สนับสนุนทุนไม่เกินทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าธรรมเนี ย มการวิจัย (ตามที่จ่ ายจริง) โดยมีระยะเวลาในการสนับสนุ นให้ ผู้ได้รับทุ นเท่ากั บจำนวนของ
หลักสูตร แต่ไม่เกิน ๓ ปี
(๒.๒) ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาทุน
สนับสนุนต่อในปีต่อไป
รวมไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณาให้ทุน
ให้เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๗.๓ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) สนับ สนุนทุนไม่เกินทุนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปี สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าธรรมเนี ยมการวิจั ย (ตามที่จ่ายจริง) โดยมีระยะเวลาในการสนับสนุนให้ ผู้ ได้ รับทุน เท่ากับจำนวนของ
หลักสูตร แต่ไม่เกิน ๒ ปี
(๒.๒) ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาทุน
สนับสนุนต่อในปีต่อไป
รวมไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณาให้ทุน
ให้เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๗.๔ เงินยืมศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
(๑) เงื่อนไขการยืม
(๑.๑) ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตร
(๑.๒) เงิน ยืมศึกษาต่อตามที่ จ่ายจริง ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การวิจัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นเงินยืมโดยที่มิได้คิดดอกเบี้ย เว้นแต่กรณีผิดสัญญา
รวมไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒) คุณสมบัติของผู้ยืม
(๒.๑) ต้องเป็นบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

๒๐
(๒.๒) เป็นบุคลากรที่เข้าศึกษาในสาขาที่กำหนดตามมาตรฐานตำแหน่งของสายงานที่บุคลากรปฏิบัติ
และตามความต้องการของคณะหรือสาขาวิชา โดยมีหนังสือหรือหลักฐานที่สถาบันการศึกษาตอบรับเข้าศึกษา
(๓) การพิจารณา
ให้เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
(๔) การทำสัญญาและการชำระเงินคืน
(๔.๑) บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เงินยืม จะต้องทำสัญญายืมเงินและสัญญาค้ำประกันตามแบบพิมพ์ที่
คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นั บตั้งแต่วันที่คณะแจ้งประกาศให้ทราบ หากพ้น กำหนดนี้ถือ
ว่าสละสิ ทธิ์ โดยมี ข้าราชการที่ ดำรงตำแหน่ งไม่ ต่ำกว่าระดับ ๓ หรือ เทียบเท่ า หรือ พนักงานมหาวิท ยาลั ยที่มี อัตรา
เงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ซึ่งมีสัญญาจ้างติดต่อกันครั้งละ ๕ ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุราชการเหลือ
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
(๔.๒) บุคลากรที่ได้รับ อนุ มัติให้เงิน ยืมจะต้องยิน ยอมให้ มหาวิทยาลัยหั กเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น
รายเดือนจนกว่าจะชำระหมดภายใน ๕ ปี นั บตั้งแต่วันทำสัญญา หากพ้นจากการเป็ นบุคลากรของคณะไม่ว่ากรณีใดๆ
จะต้องคืนเงินที่เหลือค้างชำระภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่พ้นจากการเป็นบุคลากรของคณะ
(๔.๓) บุคลากรที่ได้รั บอนุมัติให้เงินยืมหากผิดสัญญาที่ทำไว้กับคณะ จะต้องชดใช้เงินยืมที่ ค้างชำระ
ทั้งสิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ ตั้งแต่ผิดสั ญญา มิฉะนั้นจะต้อ งเสี ยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่ อปี ของหนี้ที่ค้างชำระ
นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ชำระ
๗.๕ เงินยืมศึกษาต่อระดับปริญญาโท
(๑) เงื่อนไขการยืม
(๑.๑) ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตร
(๑.๒) เงินยืมศึกษาต่อตามที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรรมเนี ยมการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การวิจัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นเงินยืมโดยที่มิได้คดิ ดอกเบี้ย เว้นแต่กรณีผิดสัญญา
รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒) คุณสมบัติของผู้ยืม
(๒.๑) ต้องเป็นบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
(๒.๒) เป็นบุคลากรที่เข้าศึกษาในสาขาที่กำหนดตามมาตรฐานตำแหน่งของสายงานที่บุคลากรปฏิบัติ
และตามความต้องการของคณะหรือสาขาวิชา โดยมีหนังสือหรือหลักฐานที่สถาบันการศึกษาตอบรับเข้าศึกษา
(๓) การพิจารณา
การพิจารณาให้เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
(๔) การทำสัญญาและการชำระเงินคืน
(๔.๑) บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เงินยืม จะต้องทำสัญญายืมเงินและสัญญาค้ำประกันตามแบบพิมพ์ที่
คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด ให้ แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะแจ้งประกาศให้ทราบ หากพ้นกำหนดนี้ถือ
ว่า สละสิ ทธิ์ โดยมี ข้าราชการที่ ดำรงตำแหน่ งไม่ต่ำ กว่าระดับ ๓ หรือ เทีย บเท่ า หรือพนั กงานมหาวิท ยาลั ยที่มี อั ตรา

๒๑
เงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ซึ่งมีสัญญาจ้างติดต่อกันครั้งละ ๕ ปีขึ้ นไป ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุราชการเหลือ
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
(๔.๒) บุคลากรที่ได้รับ อนุ มัติให้เงินยืม จะต้องยินยอมให้ มหาวิทยาลัยหั กเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น
รายเดือนจนกว่าจะชำระหมดภายใน ๕ ปี นับ ตั้งแต่วันทำสัญญา หากพ้นจากการเป็นบุคลากรของคณะไม่ว่ากรณีใดๆ
จะต้องคืนเงินที่เหลือค้างชำระภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่พ้นจากการเป็นบุคลากรของคณะ
(๔.๓) บุคลากรที่ได้รับอนุ มัติให้เงินยืมหากผิดสัญญาที่ทำไว้กับคณะ จะต้องชดใช้เงิ นยืมที่ค้างชำระ
ทั้งสิ้ น ภายใน ๓๐ วัน นั บ ตั้งแต่ผิดสั ญญา มิฉะนั้นจะต้องเสี ยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของหนี้ที่ ค้างชำระ
นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ชำระ
๗.๖ เงินยืมศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
(๑) เงื่อนไขการยืม
(๑.๑) ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามทีจ่ ่ายจริงตลอดหลักสูตร
(๑.๒) เงิน ยืมศึกษาต่ อตามที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียม
การวิจัย หรือค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึง่ เป็นเงินยืมโดยที่มิได้คดิ ดอกเบี้ย เว้นแต่กรณีผิดสัญญา
รวมไม่เกิน ๔๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒) คุณสมบัติของผู้ยืม
(๒.๑) ต้องเป็นบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
(๒.๒) เป็นบุคลากรที่เข้าศึกษาในสาขาที่กำหนดตามมาตรฐานตำแหน่งของสายงานที่บุ คลากรปฏิบัติ
และตามความต้องการของคณะหรือสาขาวิชา โดยมีหนังสือหรือหลักฐานที่สถาบันการศึกษาตอบรับเข้าศึกษา
(๓) การพิจารณา
ให้เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
(๔) การทำสัญญาและการชำระเงินคืน
(๔.๑) บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เงินยืม จะต้องทำสัญญายืมเงินและสัญญาค้ำประกันตามแบบพิมพ์ที่
คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะแจ้งประกาศให้ทราบ หากพ้นกำหนดนี้ถือ
ว่าสละสิ ทธิ์ โดยมี ข้าราชการที่ ดำรงตำแหน่ งไม่ต่ ำกว่าระดับ ๓ หรือ เทียบเท่ า หรือพนักงานมหาวิท ยาลั ยที่มี อัตรา
เงินเดือนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ซึ่งมีสัญญาจ้างติดต่อกันครั้งละ ๕ ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุราชการเหลือ
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
(๔.๒) บุคลากรที่ได้รับ อนุ มัติให้เงินยื มจะต้องยินยอมให้ มหาวิทยาลัยหั กเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น
รายเดือนจนกว่าจะชำระหมดภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หากพ้นจากการเป็นบุคลากรของคณะไม่ว่ากรณีใดๆ
จะต้องคืนเงินทีเ่ หลือค้างชำระภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่พ้นจากการเป็นบุคลากรของคณะ
(๔.๓) บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เงินยืมหากผิดสัญญาที่ทำไว้กับคณะ จะต้องชดใช้เงินยืมที่ ค้างชำระ
ทั้งสิ้ น ภายใน ๓๐ วัน นั บ ตั้งแต่ ผิดสั ญญา มิฉะนั้นจะต้ องเสี ยดอกเบี้ยในอั ตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของหนี้ที่ค้างชำระ
นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ชำระ

๒๒
๗.๗ ทุนส่งเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อนำผลมาพัฒนาองค์กร
ตามนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนเชิ งยุทธศาสตร์ของคณะ และทิศทางการส่ งเสริมการวิจัยสถาบัน (Institutional
Research)
(๑) เงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ทุนละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๑.๒) เป็นบุคลากรประเภทสนับสนุน โดยเสนอโครงการวิจัยผ่านหัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้างาน
(๑.๓) เมื่อดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ ให้เสนอร่างบทความต้นฉบับ (manuscript) ต่อคณะ
(๑.๔) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(๒) การจ่ายทุน
ให้แบ่งการจ่ายเงินทุนออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ได้รับทุน ๕๐ % ของทุนทั้งหมดที่ได้รับ นับจากวันลงนามสัญญารับทุนไม่น้อยกว่า ๗ วั น
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
งวดที่ ๒ ได้รับทุนส่วนที่เหลือ หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือมีบทความตีพิมพ์ตามเงื่อนไข
ทุน
(๓) การพิจารณา
ให้เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๗.๘ ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงือ่ นไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(๒.๒) ร่วมสนับสนุนทุนในวงเงินเท่ากับที่ได้รับจากโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘. ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
๘.๑ ทุนระดับต้น
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทนุ
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ทุนละไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๒๒๕,๐๐๐ บาทต่อปี

๒๓
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๒ ทุนระดับกลาง
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทนุ
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๓ ทุนระดับสูง
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทนุ
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ทุนละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๔ ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุน
สนั บ สนุ น เฉพาะค่ าเดิน ทาง ค่ าลงทะเบียน และค่าที่พัก (ตามที่จ่ายจริง) ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
ยกเว้นประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สิงคโปร์ และมาเลเซีย (ตามที่จ่ายจริง) ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
รวมไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๕ ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุน
สนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าที่พัก (ตามที่จ่ายจริง) ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน
ต่อปี รวมไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕

๒๔
๘.๖ ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุน
สนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าที่พัก (ตามที่จ่ายจริง) ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อ
คนต่อปี รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๗ ทุนสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศ
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
สนับสนุนค่าเดินทางตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สิงคโปร์ และมาเลเซีย สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
รวมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๘ ทุนสนับสนุนการผลิตและการนำเสนอผลงานวิจัย
๘.๘.๑ ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่มี Impact factor
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ผลงาน รวมไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๘.๒ ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ ี Impact factor
(๑) การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด โดยออกเป็นประกาศคณะ
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อ ผลงาน ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕

๒๕
๘.๘.๓ ทุนสนับสนุ นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ
(๑) เงื่อนไข
ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องเป็นผู้นำเสนอ
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติต่างประเทศ ทุกรางวัล ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒.๒) นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติต่างประเทศ ทุกรางวัล ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท
(๒.๓) นำเสนอแบบบรรยายระดั บ นานาชาติ ในประเทศ เฉพาะรางวั ล ชนะเลิ ศ ไม่ เกิ น
๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าไม่ใช่รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๒.๔) นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดั บ นานาชาติในประเทศ เฉพาะรางวัล ชนะเลิ ศ ไม่เกิ น
๗,๐๐๐ บาท ถ้าไม่ใช่รางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๒.๕) นำเสนอแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ระดับชาติในประเทศทุกรางวัล ไม่เกิน ๕,๐๐๐
บาท
(๒.๖) กรณีอื่น ๆ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
รวมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๘.๔ ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
(๑) เงื่อนไขการให้ทุน
(๑.๑) ผู้เสนอขอต้องเป็นเจ้าของสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือเป็นเจ้าของร่วม
(๑.๒) การยื่นขอรับทุนสนับสนุนจะต้องกระทำภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หลังจากได้รับ
รางวัล
(๑.๓) ในกรณีที่ผลงานการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เป็นผลงานเดียวกันหรือคล้ายกัน
เกิน ๕๐% กับผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนในข้ออื่นไปแล้ว ให้เลือกเสนอขอทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง
(๑.๔) ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรจากที่ใดมาก่อน
(๑.๕) ในกรณีที่เป็นเจ้าของร่วมต้องแนบหลักฐานการมีส่วนร่วม พร้อมลายมือชื่อเจ้าของ
ร่วมทุกคน
(๒) การสนับสนุนทุน
(๒.๑) สิทธิบัตร ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒.๒) อนุสิทธิบัตร ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(กรณี เป็ น เจ้าของร่ วม หากผู้เข้าร่วมมีบทบาทตั้ งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของผลงานให้ จ่ายเต็ม
แต่ถ้ามีบทบาทตั้งแต่ ๒๕% แต่น้อยกว่า ๕๐% ให้จ่ายครึ่งหนึ่ง)
รวมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒๖
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๘.๕ ทุนสนับสนุนงานเขียนหรืองานใด ๆ ที่ได้รับลิขสิทธิ์
(๑) เงื่อนไข
(๑.๑) ผู้เสนอขอต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นเจ้าของร่วม
(๑.๒) ผลงานที่ได้รับค่าตอบแทนลิขสิทธิ์จากประกาศนี้แล้ว จะนำมาขอรับซ้ำอีกไม่ได้
(๒) การสนับสนุนทุน
ลิขสิทธิ์ละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๘.๖ ทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ
(๑) เงื่อนไข
(๑.๑) ผู้มีขอรับทุน ได้แก่ อาจารย์
(๑.๒) สนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาทต่อเรื่อง รวมไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๘.๗ ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
(๑) เงื่อนไข
(๑.๑) ผู้ขอรับทุนการสนับสนุนต้องเป็นชื่อแรกของผลงาน หรือเป็นผู้วิจัยหลัก
(๑.๒) ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือเป็นข้อกำหนดในการจบการศึกษา
ของผู้ขอรับการสนับสนุน
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อผลงาน รวมไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
๘.๘.๘ ทุนสนับสนุนการให้คำปรึกษา
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไข
(๑.๑) ผู้ขอรับทุน ได้แก่ อาจารย์
(๑.๒) ผู้ขอรับทุนกรอกข้อมูลการให้คำปรึกษาตามแบบพิมพ์ที่กำหนด

๒๗
(๒) การสนับสนุนทุน
ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อเรื่อง รวมไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) การพิจารณา
เป็นไปตามประกาศข้อ ๕
******************************************************************************

