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ประกาศคณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่๙๓ /๒๕๕๗) 

เร่ือง  รับสมัครทุนสนบัสนนุนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-----------------------------------  
 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยให้นักศึกษาศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่ วมมือทาง
การศึกษา ดังนั้น จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๕) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คุณสมบัติและข้อก าหนดการสมัครขอรับทุน 
๑.๑  เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก (ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสังกัดคณะวิทยาศาสตร์) 
๑.๒  การจัดท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้องเป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
๑.๓  เค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดเวลาที่

ไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ 
๑.๔  มีหนังสือตอบรับจากอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะไปศึกษาวิจัย (Host) 
๑.๕  ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนใดๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และหาก

ได้รับทุนสนับสนุนอื่นในลักษณะนี้ก่อนการเดินทาง จะต้องสละสิทธิ์ทุนนี้ หรือรับเพียงบางส่วน 
แต่ต้องแสดงเหตุผลชัดเจนในการรับบางส่วนนั้น โดยอยู่ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการ 

๑.๖  งานที่ไปท าวิจัยในต่างประเทศต้องปรากฏในวิทยานิพนธ์ของผู้สมัคร 
๑.๗  สามารถอยู่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน 
๑.๘  สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่นักศึกษาจะไปศึกษาวิจัยนั้น  ควรมีข้อตกลงความร่วมมือ  

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในระดับมหาวิทยาลัย หรือในระดับคณะก็ได้)  
กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไม่มีข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาในล าดับ
ความส าคัญที่น้อยกว่า 

 ข้อ ๒ ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ต้องมีก าหนดการเดินทางไปต่างประเทศระหว่าง            
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ หากไม่เดินทางในช่วงเวลาที่ก าหนด จะต้องสละสิทธิ์ทุนนี้ 
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ข้อ ๓ วงเงินให้ทุน 
ค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/

หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในจ านวนที่เหมาะสมตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตรา (บาท) ต่อไปนี้ 

ที่ กลุ่มประเทศ วงเงิน  
๒ เดือน 

วงเงิน 
มากกว่า ๒ เดือน  

๑. อินเดีย ฟิลิปปนิส ์อินโดนีเซีย มาเลเซีย ๓๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๒. จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก   ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 
๓. ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ยุโรปตะวนัออก ๖๐,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ 
๔. ทวีปเอเชีย นอกเหนือจากข้อ ๑. ข้อ ๒. และญี่ปุ่น ๓๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
๕. ยุโรปตะวนัตก สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๖. ประเทศอ่ืนๆ วงเงินอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 

 
ข้อ ๔ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนฯ ต้องด าเนินการต่างๆ เอง โดยอาจได้รับการช่วยเหลือ

จากคณาจารย์ของคณะ เช่น 
๑) ติดต่อกับผู้ประสานงาน ณ ต่างประเทศ ในการเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเดินทางไปได ้
๒) ด าเนินการเพื่อจัดท าหนังสือเดนิทาง (Passport) และขอวีซ่า 
๓) จัดการเรื่องตั๋วเคร่ืองบิน ที่พัก และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔) ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงนิทนุจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

ไทยพาณชิย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ สาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์) 
๕) ต้องส่งรายงานการเดินทางไปศึกษาวิจัย และเอกสารหลักฐานการเดินทางพร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง

ระบุวันเดินทางไปและกลับ ภายใน ๑๕ วันหลังการเดินทางกลับ 
ข้อ  ๕  หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน 

๕.๑  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาจากเอกสารที่ยื่นสมัครขอรับทุน ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศไว้  

๕.๒  การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
๕.๒.๑ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่นักศึกษาจะไปศึกษาวิจัยนั้น  มีข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ในระดับคณะ) 

๕.๒.๒ แผนการศึกษาวิจัย/กิจกรรมที่นักศึกษาจะด าเนินงานในระหว่างการศึกษาวิจัยใน
ต่างประเทศที่ชัดเจน ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ วัตถุประสงค์ ความจ าเป็นที่ต้องไปและ
มีประโยชน์ต่อกระบวนการท าวิจัยอย่างแท้จริง 

๕.๒.๓ ผู้สมัครมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ทั้งด้านการพูด การอ่านและ
การเขียน ผู้ที่มีผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ในเกณฑ์ดีกว่าจะได้รับการพิจารณา
ในล าดับความส าคัญมากกว่า 

๕.๓  คณะกรรมการอาจเชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์เพิ่มเติม 
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ข้อ ๖ การสมัครขอรับทุน 
นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการให้จัดท าเอกสารจ านวน ๒ ชดุ ซึ่งประกอบดว้ย 

(๑) ใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ซึ่งต้องติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
(๒) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
(๓) หนังสือตอบรับจากสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ 
(๔) ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae หรือ Resume) เป็นภาษาอังกฤษ 
(๕) ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

สถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(๖) เอกสารอื่นๆ ที่ผู้สมัครเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้าม)ี เช่น ผลการสอบ TOEFL 

หรือ IELTS 
(๗) ส าเนาแบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บว.๒๓) พร้อมเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
(๘) ร่างบทความต้นฉบับที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยให้มีทุกอย่างใกล้เคียงกับที่จะใช้ส่งตีพิมพ์มากที่สุด 
(๙) สมัครโดยส่งใบสมัครและเอกสาร จ านวน ๒ ชุด ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ข้อ  ๗  ก าหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน  

คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดการยื่นสมัครรับทุนและการพิจารณาทุนใน ปีงบประมาณงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยพิจารณาจากก าหนดระยะเวลาการท ากิจกรรมในต่างประเทศ ดังนี้ 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
๑. ระยะเวลาท ากิจกรรมในต่างประเทศ ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถงึ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

๒. ก าหนดยื่นใบสมัคร ต้องยืน่ภายในวนัที ่ ๑๘ กันยายน – ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ ์ วันที่  ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
๔. สอบสัมภาษณ ์ จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้ารับ

สัมภาษณ ์
๕. ประกาศผลผู้ได้รบัการสนับสนนุ วันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
๖. การยื่นหลักฐานเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย

เงินทุน 
ภายใน ๑๕ วัน ภายหลังการเดนิทางกลับถึงประเทศไทย 

 
  ประกาศ ณ วันที ่ ๑๘ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ   ศรีจารนัย) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 93/2557) 
เรื่อง  ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกบันักศกึษา 
ชื่อ-นามสกุล  

   (ภาษาไทย) _________________________________________________________________ 

    (ภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________ 

รหัสประจ าตัว_________________________หลักสูตร____________________________________________________

สาขาวิชา____________________________________________คณะ________________________________________ 

ชื่อวิทยานิพนธ์  

   (ภาษาไทย) ___________________________________________________________________________ 

    (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________________ 
สถานท่ีติดต่อในจงัหวัดขอนแก่น ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

โทรศัพท ์____________________ โทรสาร___________________ e-mail____________________________________ 

สถานท่ีติดต่อนอกจังหวัดขอนแก่น (ถ้าม)ี_______ ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท_์__________________ โทรศัพท์มือถือ______________________________ 

ประวัติการเข้ารว่มกิจกรรม หรือท ากิจกรรมหรือประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย/คณะ/มหาวิทยาลัย  

(ใชเ้อกสารเพิ่มเติมแนบได)้ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  
 

ประวัติการเดนิทางไปต่างประเทศ (ประเทศ เดือน ป ีและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง)  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

ข้อมูลทุนอื่นที่อยูใ่นระหวา่งการสมัครและพิจารณาทุน หรือเคยได้รับ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกบัสถาบันอุดมศึกษาตา่งประเทศ 

ชื่อคณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา________________________________________________________________________ 

ชื่อมหาวิทยาลัย_________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________เมือง _________________ประเทศ _________________ 

เมืองท่ีตั้งของสนามบินท่ีใกล้ท่ีสดุ (ถ้าทราบ) __________________________________________________________ 

ชื่ออาจารย/์ผู้ประสานงาน/ผู้ติดต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ _________________________________________ 

ท่ีอยู่__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท_์___________________  e-mail____________________________________ 

ท่ีอยู่ของนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท_์___________________  

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
(ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน) 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกบักิจกรรมที่จะไปร่วม ณ สถาบันอุดมศึกษาตา่งประเทศ 

 3.1 กิจกรรมที่จะไปร่วม 

     ร่วมงานวิจัยด้าน ________________________________________________________________________ 

     เรื่อง__________________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่จะไปร่วม/ด าเนินการ (โปรดระบุให้ชัดเจนโดยแยกเป็นกิจกรรมในแต่ละสปัดาห)์  

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

สิ่งที่ไดรั้บจากการไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ (โปรดระบุใหชั้ดเจน) 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3.2 ระยะเวลาที่จะไปร่วม 

 ระยะเวลาท ากิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ก าหนดระยะเวลา  (โดยประมาณ)  …..……. เดือน …….....วัน 

ตั้งแต่วันท่ี______________ เดือน________________________ พ.ศ. ____________ 

ถึงวันท่ี_________________ เดอืน________________________ พ.ศ. ____________ 
 

 ระยะเวลาที่ออก/กลับจากประเทศไทย (โดยประมาณ) 

ออกจากประเทศไทยวนัท่ี__________ เดือน____________________ พ.ศ. _________ 

กลับถึงประเทศไทยวนัท่ี___________ เดือน____________________ พ.ศ. _________ 

 
3.3 โปรดระบุสาเหตุท่ีท่านเลือกไปเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ 

ต่างประเทศ ข้างต้น  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3.4  สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ท่านจะไปรว่มกิจกรรมนั้น มีสว่นรับผิดชอบ หรือช่วยเหลือการเข้าร่วมโครงการ

ของท่านอย่างไร (เชน่ ยกเว้นค่าเล่าเรียน/ฝึกอบรม จัดอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือจัดหาท่ีพัก เป็นตน้)   

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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4. งบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ประมาณการ) 

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน จากกรุงเทพฯ - ________________ ไป-กลับ   เปน็เงิน_____________บาท 

 ค่าท่ีพัก จ านวน____________________วนั/สัปดาห/์เดือน     เปน็เงิน_____________บาท 

 ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน__________________ สัปดาห์               เปน็เงิน_____________บาท 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)            เปน็เงิน_____________บาท 

รวมจ านวนเงินที่จะขอรับการสนับสนุน        เป็นเงิน____________________บาท 

 

ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ไปศึกษาวิจัย  
(นอกเหนือจากท่ีขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา คณะวิทยาศาสตร์) 
จาก _________ (วนั/เดือน/ปี) ถึง____________(วัน/เดือน/ปี) รวม _________(เดือน/วัน) 
รายการ แหล่งทุน จ านวนเงนิ (บาท) 
   

   

   

   

 

 

5. เอกสารที่แนบเพิ่มเตมิ ได้แก่ (โปรดท าเคร่ืองหมาย    ใน   ) 

 5.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  3 รูป (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

 5.2  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

 5.3  หนงัสือตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

 5.4  ประวัติสว่นตัว (Curriculum Vitae หรือ Resume) เปน็ภาษาอังกฤษ 

 5.5  ส าเนาบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแก่น และสถาบันอุดมศึกษา  

          ตา่งประเทศ (ถ้าม)ี 

 5.6 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีผู้สมัครเห็นว่าน่าจะเปน็ประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS   

 5.7  ส าเนาแบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานพินธ์ (บว.23) พร้อมเค้าโครงวิทยานพินธ์ 

 5.8 ร่างบทความตน้ฉบับท่ียังไม่สมบูรณ์ โดยให้มีทุกอย่างใกล้เคยีงกับท่ีจะใช้สง่ตีพิมพ์มากท่ีสุด 

 
ขอรับรองว่าข้อความท้ังหมด และเอกสารท่ีแนบ เปน็ความจรงิ หรือเป็นเอกสารจากหนว่ยงานหรอืบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

ลายมือชื่อ_____________________________________ผู้สมัคร 

      (                                                   ) 

   วันท่ี________ เดือน______________ พ.ศ.______ 

       (โปรดระบุวนัท่ีท่ีส่งใบสมัคร) 
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ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

       

 

ลายมือชื่อ______________________________ 

       (______________________________) 

            อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

         ______/____________/________ 
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