
 
 



ค ำน ำ 
 

การจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่มนี้ 
ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดสรรทุน 
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่มีความประสงค์จะขอสมัครรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก               
ณ ต่างประเทศ 

การจัดท าเรียบเรียงการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่มนี้ขึ้นมาโดยมุ่งหวังว่า การจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศฯ เล่มนี้
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย และ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญยิ่งต่อทรัพยากรมนุษย์   จะเห็นได้จากแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555–2558 ที่กล่าวไว้ว่า “คน” หรือ “ทุนมนุษย์” ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุด 
จึงจ าเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการเฉพาะ โดยตั้งปณิธานไว้ คือ “ส่งเสริมคนดี และคน
เก่งที่มีสมรรถนะ สร้างผลงานที่ดี และมีชีวีผาสุกในมหาวิทยาลัย” และยังก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสูง ภายใต้องค์กรแห่งความผาสุก” 
และมีพันธกิจที่จะ “สรรหา พัฒนา สร้างความผาสุกและด ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และบรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” 

 เมื่อปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อตั้งกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางด้านการสนับสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิ และการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดตั้ง
กองทุนเริ่มต้นในวงเงินเริ่มแรก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และจัดหาเงินสมทบกองทุนจากรายได้
มหาวิทยาลัย เงินบริจาค หรือเงินจากแหล่งอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นทุนการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ในสาขาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือในคณะที่มีอาจารย์สัดส่วน
การศึกษาระดับปริญญาเอกค่อนข้างต่ า สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นการเพ่ิมศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ด้านต่างๆ โดยอาจจัดเป็นทุนฝึกอบรม  
ทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันต่างประเทศและเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการที่มุ่งพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ 

2) ผู้แทนคณบดีและหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ที่เสนอโดยที่ประชุมคณบดี  
จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนอาจารย์ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 5) บุคลากรจากส านักงานอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุน มีหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ก าหนดวงเงิน
สนับสนุนส าหรับการพัฒนาบุคลากรแต่ละประเภท คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนรวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้
เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการได้  
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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2561 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ออกหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนที่ได้รับในแต่
ละปี การออกประกาศรับสมัครขอรับทุน การพิจารณาคัดเลือกให้รับทุน และการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับผู้รับทุน ในการ
จัดสรรทุนเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ปี พ.ศ. 2562 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรทุนเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 
อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาเอก กอปร
กับเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงรุกของมหาวิทยาลันขอนแก่นในการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย “World Class Research University” เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยชั้นน าของโลก โดยการด าเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กอง
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยด าเนินการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรร และการรับสมัครขอรับทุน การพิจารณาคัดเลือกให้รับทุน และการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับผู้รับทุน โดยเบิก
จ่ายเงินจากกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จากภาระงานดังกล่าวที่ได้รับมอบหมาย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และขอบข่ายงานจัดสรรทุนเงินกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว  และง่ายต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบภาระ
งานนี้โดยตรง จึงได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้จัดท าคู่มือทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสรรทุนดังกล่าว มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ และขอบข่ายงานจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศฯ  พร้อมทั้งมีแนวทาง 
วิธีการในการปฏิบัติงานด้านการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศฯ ซึ่งจะมีผลผลักดันให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับทุนมีความรู้  ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับทุน ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานการจัดสรรทุน การศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
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3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับทุนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ 
ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2) ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับทุน มีเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และใช้อ้างอิงปฏิบัติงานเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 
4 ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น       
ในครั้ งนี้  โดยได้ จั ดท ากระบวนการตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การจั ดสรรทุ น กองทุ น 40 ปี  พั ฒนาบุ คลากร 
มหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น  ตามระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น  ว ่าด ้วย  กองท ุน  40 ป ี พ ัฒ นาบ ุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2548)            
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2529/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร 
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
4. ค ำนิยำมศัพท์ 
 มหาวิทยาลัย  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ส่วนงาน   หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ที่มีภารกิจการ 
       เรียนการสอน การวิจัย และหรือมีผู้ปฏิบัติงาน 
       ประเภทวิชาการสังกัด 
 อาจารย์   หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง 
       ประเภทวิชาการ ที่มีภารกิจสอนหลักสูตรระดับ 
       อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ทุน   หมายความว่า  ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
       ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาต่อ 
       ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้รับทุน   หมายความว่า  อาจารย์ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุน 
       การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
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บทที่ 2 
ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรทุน 

 
 การจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี งบประมาณ  2564  มี ระ เบี ยบ  หลั ก เกณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการด า เนิ น การ  ดั งนี้  1 . ระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน 40 ปี 
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
568/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2550 4.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 457/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
เงินกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่  2529/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก              
ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ซึ่งในบทนี้ ผู้เขียนจึงได้สรุปประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ แหล่งทุน รายการสนับสนุนวงเงินและระยะเวลาใน
การสนับสนุนทุน การเบิกจ่าย คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน เงื่อนไขการรับสมัคร การสมัครขอรับทุน หลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ทุน เงื่อนไขการรับทุน วันรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือก เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
การจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
 
1. แหล่งทุน  
 งบประมาณกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
2. รำยกำรสนับสนุนวงเงินและระยะเวลำในกำรสนับสนุนทุน 
 5.1 กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศในเขตสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา อเมริกาใต้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ไอซ์แลนด์ สหราช
อาณาจักร สวิสเซอร์แลนด์ รัสเซีย สนับสนุนวงเงินไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี  
 5.2 กรณีศึกษาในสถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) ในประเทศไทย สนับสนุนวงเงินไม่เกิน 
400,000 บาทต่อปี 
  ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาในการสนับสนุนผู้ได้รับทุนเท่ากับจ านวนปีของหลักสูตร แต่ไม่เกิน 3 ปี ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนได้แต่ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้รับทุน จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และสามารถส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาได้ ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติให้ขยายทุนปีที่ 4 จะได้รับวงเงินทุนไม่เกิน 
500,000 บาทต่อปี และกรณีศึกษาในสถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) ในประเทศไทย จะได้รับวงเงิน
ทุนไม่เกิน 200,000 บาท 
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3. กำรเบิกจ่ำย 
 การเบิกจ่ายทุน ให้เบิกตามสนับสนุนวงเงิน แบบเหมาจ่ายตามวงเงิน โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการ
เบิกจ่ายทุน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และส าเนาประกาศเป็นผู้ได้รับทุน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารแนบทุกฉบับ 
 กรณีการรับทุนต่อเนื่องปีที่สองถึงปีที่สาม หรือการขอขยายระยะเวลารับทุน ผู้รับทุนจะต้องขออนุมัติรับทุน
ผ่านส่วนงานต้นสังกัดผู้รับทุน ตามแบบฟอร์มและเอกสารที่ก าหนดไว้ตามประกาศ  
 
4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน มีดังนี้ 
 4.1 ต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ที่บรรจุและปฏิบัติงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 4.2 ต้องมีอายุไม่เกนิ 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 4.3 ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

5. เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
 5.1 ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานที่สังกัด  
 5.2 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงในการสมัครและยื่นเอกสารต่างๆ ตามที่ก าหนดในข้อ 6 ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ หากข้อมูลและเอกสารไม่สมบูรณ์คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา หรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครนั้นๆ 
 
6. กำรสมัครขอรับทุน 

ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบ ดังนี้ 

6.1 หนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานที่สังกัด 
6.2 ส าเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) ของการศึกษาในระดับปริญญาโท  
6.3 หนังสือตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างเป็นทางการ แบบไม่มีเงื่อนไข จาก สถาบันที่จะเข้า

ศึกษา 
6.4 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (Medical Examination Certificate) หรือตามสถาบันก าหนด มีอายุ

ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันปิดประกาศรับสมัคร 
6.5 ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี) 
6.6 ส าเนาเอกสารแสดงการได้ทุนอ่ืน หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมทั้งระบุแหล่งที่ได้รับทุนและ

จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย  (ถ้ามี) ทั้งจากมหาวิทยาลัย สถาบันศึกษาต่างประเทศ 
องค์กรหรือหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานราชการ รวมทั้งการสนับสนุนจากคณะต้นสังกัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย
บางส่วนหรือไม่ก็ตาม 

6.7 เอกสารชี้แจงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ตามแบบที่ก าหนด 
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7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ทุน 
7.1 สาขาวิชาที่จะได้รับการพิจารณา จะต้องเป็นสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง 

กับภารกิจการสอนและการวิจัยของอาจารย์ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 7.2 สถาบันที่ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคะแนนการจัดอันดับ จาก The QS World University Rankings หรือ 
The Times Higher Education World Rankings หรือสถาบันการจัดอันดับอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นชอบ ที่มีอันดับ
เท่ากับหรือสูงกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันรับสมัคร หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนดนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็น
กรณีไป 

7.3 ข้อมูลสัดส่วนของจ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน 
7.4 ความพร้อมของผู้สมัครขอรับทุน เช่น ความพร้อมทางภาษาอังกฤษ หนังสือตอบรับเข้าศึกษาอย่างเป็น

ทางการแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ใบสมัครเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่ รายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

7.5 การรับเงินทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ อยู่แล้ว แต่ไม่เพียงพอ 
 
8. เงื่อนไขกำรรับทุน 

8.1 ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน หากต่อมาได้รับทุนรัฐบาล หรือทุนจากแหล่งอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย
ทีส่นับสนุนแบบเต็มจ านวน (full scholarship) ให้ถือว่าการรับทุนนี้ เป็นอันยกเลิกทันท ีและให้ไปรับทุนรัฐบาลหรือทุน
จากแหล่งอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยแทน 

8.2 การได้รับทุนตามข้อ 8.1 หากเป็นการได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน (partial scholarship) ห้ามเบิกจ่าย
รายการซ้ าซ้อนกันกับทุนนี้ 

8.3 ผู้ที่ได้รับทุนนี้ นอกจากจะท าสัญญาการรับทุนแล้วจะต้องท าสัญญาลาศึกษาต่อในฐานะอาจารย์อีกด้วย 
ทั้งนี้ สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยจะมีสาระคล้ายคลึงกับสัญญาการรับทุนของรัฐบาล  และมีรายละเอียดเฉพาะใน
ส่วนของการใช้ทุนภายหลังส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

8.3.1 ภายหลังส าเร็จการศึกษา จะต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ณ ส่วนงานต้นสังกัด เป็นเวลาอย่างน้อย 2 
เท่าของเวลาที่รับทุน เช่น ศึกษาต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ใช้เวลา 3 ปี ต้องใช้ทุนเป็นเวลา 6 ปี กรณีที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานต้นสังกัดเดิม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

8.3.2 ภายหลังส าเร็จการศึกษา หากไม่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ณ ส่วนงานต้นสังกัดตามเวลาที่ก าหนด
จะต้องชดใช้เงินทุนจากมหาวิทยาลัยคืนทั้งหมด พร้อมทั้งช าระเป็นเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับ 
 
9. วันรับสมัครและประกำศผลกำรคัดเลือก 

รำยละเอียด รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ 
วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ 30 ธันวาคม ๒๕๖3 31 พฤษภาคม ๒๕๖4 
วันประกาศผลผู้ได้รับทุน ภายในมกราคม ๒๕๖4 ภายในมิถุนายน ๒๕๖4 
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุน 31 มีนาคม ๒๕๖4 31 สิงหาคม ๒๕๖4 
วันสุดท้ายการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุน กรณีทุนต่อเนื่อง ก่อนวันที่ ๓1 กรกฎาคม ของทุกปี 
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บทที่ 3 
ขั้นตอน วิธีกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ 

ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 

 คู่มือการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับนี้เป็นการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานการรับทุนการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 
40 ปี  พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ .ศ. 2548 ลงวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2529/2553 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเบิกจ่ายจากกองทุน 40 ปี 
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะมีขั้นตอน วิธีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก               
ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อตั้งงบประมาณ
เงินทุนในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือจัดสรรทุนในแต่ละปี 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งตั้งงบประมาณเงินทุนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปีฯ อนุมัติเห็นชอบแล้ว 
ไปยังกองยุทธศาสตร์ เพ่ือน าเสนอผู้บริหารพิจารณาจัดสรรเงินทุน 
 3. จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 4. จัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร 
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 6.จัดท าหนังสือน าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร 
และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 7. จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับ
สมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ส่งไปยังส่วนงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรผู้สนใจภายในส่วนงานต่อไป 
 8. ส่วนงานจัดท าหนังสือน าส่งใบสมัครของผู้ประสงค์ขอสมัครรับทุนให้กับกองทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวม
ใบสมัครขอรับทุนน าเสนออนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 9. จัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความเหมาะสมของผู้ขอสมัครรับทุนและจัดสรรทุน 
 10. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ และจัดท าหนังสือน าเสนอประกาศฯ 
เพ่ือให้ผู้มีอ านาจลงนามในประกาศฯ 
 11. จัดท าหนังสือแจ้งส่วนงานให้แจ้งผู้รับทุนจัดท าสัญญารับทุนและสัญญาค้ าประกัน ภายใน 45 วัน นับจาก
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จ านวน 3 ฉบับ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่วนงานจัดท าหนังสือน าส่งให้         
กองทรัพยากรบุคคล 
 12. ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกสัญญารับทุนและสัญญาค้ าประกันครบถ้วนหรือไม่ หากตรวจสอบ
แล้วถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ กองทรัพยากรบุคคลจัดท าหนังสือน าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารับทุน 
 13. สัญญารับทุนและสัญญาค้ าประกันลงนามเรียบร้อยแล้ว ออกเลขที่สัญญารับทุนฯ แล้วส่งสัญญารับทุน
และสัญญาค้ าประกันให้ส่วนงาน จ านวน 2 ฉบับ และส่งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก็บเข้าแฟ้มประวัติของ      
ผู้ได้รับทุน จ านวน 1 ฉบับ 
 14. ส่วนงานจัดท าหนังสือเรื่องขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินทุนให้กับกองทรัพยากรบุคคล เพ่ือเบิกจ่ายเงินทุน 
 15. กองทรัพยากรบุคคล น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ีอทราบ แล้วน าส่งเรื่องขออนุมัติใช้
และเบิกจ่ายเงินทุนไปยังกองคลัง เพ่ือเบิกจ่ายเงินทุน 
 16. กองทรัพยากรบุคคลจัดท าหนังสือติดตามรายงานผลการศึกษาไปยังส่วนงานต้นสังกัดผู้รับทุน          
 17. ส่วนงานจัดท าหนังสือแจ้งผลการศึกษาผู้รับทุนให้กับกองทรัพยากรบุคคล เพ่ือรายงานผลการศึกษา
น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทราบต่อไป 
 18 กองทรัพยากรบุคคล เก็บข้อมูลของผู้รับทุนแต่ละรายลงในฐานบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลของ
การรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ดังภาพแสดงขั้นตอน วิธีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
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ขั้นตอน วิธีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 
1  

 

 

 

 

  
 
 
 
1. นัดวันที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 40 ปีฯ 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมและวาระการ
ประชุม 

  

2  

 

 

  
 
จัดท าหนังสือแจ้งตั้งงบประมาณไปยัง 
กองยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาจัดสรรทุน 

 

  

3  

 

 

 

  
 
จัดท าร่างประกาศ มข. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดสรร การรับสมัคร ทุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

4  

 

 

 

 

  
 
 
1. นัดวันที่ประชุมอนุกรรมการพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศ มข. เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดสรร และการรับสมัครฯ 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมและวาระการ
ประชุม 

 

  

5  
 
                      จัดประชุม 
                     คณะกรรมการบริหาร 
               กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) 
        ประกาศ มข. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีารจัดสรร 
           และการรับสมัคร ทุนการศึกษาตอ่ระดับ 
                  ปริญญาเอก ณ ประเทศฯ 

 

 

 

  
 
 
 
1. นัดวันที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ประกาศ 
มข. เรื่องหลักเกณฑ์  วิ ธี การจั ดสรร       
และการรับสมัครฯ 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมและวาระการ
ประชุม 

  

จัดประชมุคณะกรรมการบริหารกองทนุ  
40 ปีฯ เพื่อตั้งงเงินทุนในแต่ละปีงบประมาณ 
เพื่อจัดสรรทนุในแตล่ะป ี

เริ่มตน้ 

จัดท า (ร่าง) ประกาศ มข. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
วิธีการจัดสรร การรับสมัคร ทนุการศกึษาตอ่
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

                 จัดประชุม 
            อนกุรรมการพจิารณา (ร่าง) 
   ประกาศ มข. เรื่องหลกัเกณฑ์ วธิีการจัดสรร 
     และการรับสมัคร ทุนการศกึษาตอ่ระดบั 
             ปริญญาเอก ณ ประเทศฯ 

กองฯ 
 แก้ไข 

ตั้งงบประมาณในแต่ละปี ให้กับกองยุทธศาสตร ์
เพื่ออนุมัติงบประมาณเงินทุนแต่ละปี  

วารุณ ี
ไพรพยอม 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

1 วัน 

อนุมติั 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

6  

 

 

 

 

 

  

 

จัดท าหนังสือน าเสนอประกาศ มข. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับ
สมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก    
ณ ต่างประเทศ เพื่อพิจารณาลงนาม 

  

7 

 

 

 

   

จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศ มข. 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการ
รั บสมั ครฯ  ส่ งให้ กั บ ส่ วน งาน เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรต่อไป 

  

8  

 

 

  
 
ส่วนงานจัดท าหนั งสือน าส่งใบสมัคร
ขอรับทุนให้กับกองทรัพยากรบุคคล 

  

9                                                 -ไม่อนุมัติ 

 

 

 

  
1. นัดวันที่ประชุมอนุกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ณ ต่างประเทศ 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมและวาระการ
ประชุม 

 

  

10  

 

 

  
 
จัดท าหนังสือน าเสนอประกาศ มข. เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน เพื่อเสนอให้ผู้มี
อ านาจลงนามในประกาศฯ 

  

11  

 

 

 

 

  
1. จัดท าหนั งสือแจ้งส่วนงานให้แจ้ ง        
ผู้ได้รับทุนจัดท าสัญญารับทุน ภายใน     
45 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุน จ านวน 3 ฉบับ 
2. จัดท าหนังสือน าส่งสัญญารับทุนให้ให้
กองทรัพยากรบุคคล 

  

 
 
 

จัดท าหนงัสือน าเสนอประกาศ มข. เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ วิธกีารจัดสรร และการรับสมัคร  
ทุนการศกึษาต่อระดับปรญิญาเอก ณ ต่าง
ประเทศฯ 
 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

1 วัน 

จัดท าประกาศ มข. เรือ่ง รายชื่อผู้มีสทิธิ์ไดร้บัทุน 
โดยเสนอผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ มข. 

ส่วนงานส่งใบสมัครขอรับทุนให้กับกองฯ  
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทนุฯ 

แจ้งส่วนงานให้แจ้งผู้ได้รับทนุจดัท าสญัญารบัทุน 
และจัดส่งสญัญารับทนุให้กองทรัพยากรบุคคล 

1 วัน 

1 วัน 

30 วัน 

กอง
ทรัพยากรฯ/

กองการ 
ตปท. 

ไพรพยอม 

คณะ/
หน่วยงาน 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

แจ้งส่วนงานเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้กับบุคลากร
ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน 

1 วัน 

                     จัดประชุม 
              อนุกรรมการพิจารณา 
              ทนุการศกึษาระดับปรญิญาเอก 
                     ณ ต่างประเทศฯ 

อนุมติั 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

1 วัน 

วารุณ ี
ไพรพยอม 
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ล าดั
บ 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

12  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
1. ตรวจสอบความถู กต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ของการกรอกสัญญารับทุนและ
สัญญาค้ าประกัน  
2. จัดท าหนังสือน าเสนอสัญญารับทุน 
เพื่อให้ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารับทุน 

  

13  

 

 

 

 

  
 
 
1. ออกเลขสัญญารับทุน แล้วส่งสัญญารับ
ทุนให้ส่วนงานและผู้ ได้รับทุน จ านวน      
2 ฉบับ 
2. ส่งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก็บ
เข้าแฟ้มประวัติของผู้ได้รับทุน จ านวน     
1 ฉบับ 

  

14  

 

 

 

  
 
ส่วนงานจัดท าหนังสือเรื่องขออนุมัติใช้
และเบิกจ่ายเงินทุนให้กับกองทรัพยากร
บุคคล เพื่อเบิกจ่ายเงินทุน 

 

  

15  

 

 

 

  
 
1. กองฯ น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล เพื่อทราบ  
2. กองฯ น าส่งเรื่องไปที่กองคลัง มข. เพื่อ
เบิกจ่ายเงินทุนให้กับผู้รับทุน โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีให้กับผู้รับทุน 

  

16  

 

 

  
กองฯ จัดท าหนังสือติดตามรายงานผล
การศึกษาไปยังส่วนงานต้นสังกัดผู้รับทุน 

  

17  

 

 

 

  
1. ส่วนงานแจ้งผลการศึกษาผู้รับทุนให้กับ
กองทรัพยากรบุคคล  
2. กองฯ น ารายงานผลการศึกษาผู้รับทุน
แจ้งที่ประชุมอนุกรรมการพิจารณาจัดสรร
ทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 40 ปีฯ ทราบต่อไป 

  

1 วัน 

กองฯ จัดท าหนังสอืติดตามรายงานผล
การศกึษาไปยังส่วนงานตน้สังกดัผู้รับทุน 

น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

เพื่อทราบ แล้วน าส่งเรือ่งไปที่ กองคลัง มข. 

เพื่อเบิกจ่ายเงนิทนุ โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับ  

ผู้รับทุน 

ส่วนงานแจ้งผลการศึกษาผูร้ับทุน ให้กับกองฯ 
เพื่อน ารายงานผลการศกึษาผู้รับทุนที่ประชมุ
อนกุรรมการพิจารณาจัดสรรทนุ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปีฯ 
ทราบตอ่ไป 

1 วัน 

2 วัน 

กอง
ทรัพยากรฯ/

กองการ 
ตปท. 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

วารุณ ี
ไพรพยอม 

ออกเลขที่สญัญารับทุน แล้วส่งสัญญารับทนุให้

ส่วนงานและผู้ไดร้ับทุน และสง่งานสวสัดิการ

และสิทธิประโยชน์เก็บเข้าแฟ้มประวัติของ     

ผู้ได้รับทุน 

1 วัน วารุณ ี
ไพรพยอม 

ส่วนงานส่งหนังสอืเรือ่ง ขออนุมตัิใช้และ

เบิกจ่ายเงนิทนุให้กับกองฯ เพื่อเบิกจ่ายเงินทุน

ให้กับผู้รับทุน 

30 วัน คณะ/ 
หน่วยงาน 

              ตรวจสอบความ 
      ถูกตอ้งของสัญญารับทุน และเสนอผู้ม ี
        อ านาจลงนามในสญัญารับทนุ 

-ไม่ถูกต้อง 

+ถูกต้อง 

คณะ/

หน่วยงาน 

แก้ไข 

1 วัน 
วารุณ ี

ไพรพยอม 
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ล าดั
บ 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

18  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
กองทรัพยากรบุคคล เก็บข้อมูลของผู้รับ
ทุนแต่ละรายลงในฐานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 

  

 

จบขั้นตอน 

กองฯ เก็บข้อมูลของผู้รับทนุแต่ละราย 
ลงในฐานบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1 วัน วารุณ ี
ไพรพยอม 
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บทที่ 4 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำงำน 

 
4.1 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำนในกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก  
     ณ ต่ำงประเทศ ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ ไขและการพัฒนางานในการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก                  
ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านวงเงินทุนการศึกษา           
2) ด้านการจัดสรรทุนการศึกษา 3) ด้านการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา และ 4) ด้านการด าเนินการปฏิบัติงานทุนการศึกษา 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
1. ด้ำนวงเงินทุนกำรศึกษำ  
   จ านวนเงินที่จัดสรรทุนให้กับผู้รับทุนในวงเงินที่
ให้จ านวน 800,000 บาทต่อปี ตลอดหลักสูตร ไม่
เกิน 3 ปี ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนที่
เกิดข้ึนจริง 

 
  จัดท ารายงานปัญหา อุปสรรค เสนอผู้บริหารคณะกรรมการ
บริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาขอนแก่น      
เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมวงเงินสนับสนุนทุนศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ จากวงเงินไม่เกิน 800,000 
บาทต่อปี ควรเพ่ิมวงเงินสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกต่างประเทศ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับสภาพใน
ปัจจุบัน เป็นวงเงินไม่ เกิน  1,000,000 บาทต่อปี  ตลอด
หลักสูตร หรือตามท่ีจ่ายจริง  ไม่เกิน 3 ปี 

2. ด้ำนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ 
  ให้วงเงินสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ณ ต่างประเทศ ในวงเงินที่ไม่เพียงพอกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ เกิดขึ้นจริง ท าให้
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ถึงแม้ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีคู่มือและแผ่นพับ
การรับทุน แต่พบว่าคนที่ขอในต าแหน่งวิชาการที่
ยังไม่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่ให้
ความสนใจที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
ผู้รับทุนได้รับการจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ แล้วระหว่างศึกษา
ต่อได้ยุติการศึกษา ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
วงเงินสนับสนุนการศึกษาท าให้ไม่เพียงพอ 

 
      จัดท าข้อมูลการรับทุน 5 ปีย้อนหลัง เพื่อให้ทราบว่ามีผู้รับ
ทุนได้ยุติการศึกษาหรือไม่ หรือไม่ท าวิทยานิพนธ์ต่อเป็นเพราะ
เหตุใด ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลยุติการศึกษา หรือผลกระทบที่มีผล
ต่อการยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ เป็น
เพราะเหตุวงเงินที่สนับสนุนทุนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นตามแผนพัฒนาอัตราก าลังของคณะ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2565 ควร
เพ่ิมวงเงินสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก              ณ 
ต่างประเทศ ให้มากขึ้น เพ่ือส่งผลต่อความสนใจในการรับ
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางานในการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก                 
ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) 

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
2. ด้ำนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ (ต่อ) 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น ตามแผนอัตราก าลังของคณะ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 80 ในปี     
พ.ศ. 2565 

 
 

3 ด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินทุนกำรศึกษำ 
   การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ        
มีกระบวนด าเนินการหลายขั้นตอนในการส่งเรื่อง
เพ่ือเบิกจ่ายเงินทุน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
เบิกจ่ายเงินทุนให้กับผู้รับทุน เช่น ผู้รับทุนจัดท า
เรื่องเบิกจ่ายเงินที่ภาควิชา แล้วน าเสนอผ่าน
คณบดีต้นสังกัด แล้วน าส่งมายังกองทรัพยากร
บุ คคล ส านั กงานอธิการบดี  มหาวิทยาลั ย 
ขอนแก่น และไปที่ งาน เงินรายได้  กองคลั ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
    การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ โดยลดขั้นตอนการด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินทุนให้รวดเร็ว เช่น ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนให้กับกอง
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือส่งให้กับงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ืออนุมัติเงินและโอนเงินให้กับผู้รับทุนโดยตรง ซึ่งจะส่งผลท า
ให้ผู้รับทุนเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการ ร้อยละ 80 

4. ด้ำนกำรด ำเนินกำรปฏิบัตงิำนทุนกำรศึกษำ 
    มีจ านวนผู้ปฏิบัติ งานรับผิดชอบงานการ
จัดสรรทุนการศึกษาเพียงจ านวนหนึ่งคนและไม่มี
ความถนัดในด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น โดยการปฏิบัติงาน
ในทุ น การศึ กษ าต่ อ ระดั บ ป ริญ ญ าเอก  ณ 
ต่างประเทศ มีความยุ่งยาก หากผู้ปฏิบัติงาน
เพียงหนึ่งคนไม่อยู ่ เจ้าหน้าที ่ท่านอื่นๆ หรือ
เจ ้าหน้าที ่ที ่ต ้องปฏิบ ัต ิงานแทนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้ เนื่องจากขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และขอบข่ายของงานทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะไม่มี
คู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

 
    ในฐานะผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการจัดสรรทุนการศึกษาต่อ
ระดั บ ป ริญ ญ าเอก  ณ  ต่ างป ระ เท ศ  ส าห รับ อ าจารย์
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  โดยจัดท าคู่ มื อการจัดสรรทุ น
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น และจะอัพโหลดข้อมูลคู่มือ
การจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศฯ 
บนเว็บไซด์ของกองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์
ของการจัดสรรทุน การศึกษาต่อระดับปริญ ญ าเอก ณ          
ต่างประเทศฯ และเพื่อให้ทราบขั้นตอนการด าเนินงานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศฯ สามารถปฏิบัติงาน
แทนได้ 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการได้จัดสรรสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 17 ปี มีผู้รับทุน 

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 130 คน 
โดยภาพรวมพบปัญหาอุปสรรคมากที่สุดเกี่ยวกับวงเงินในการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ณ ต่างประเทศ ซึ่งวงเงินในการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 800,000 บาทต่อปี ตลอดหลักสูตร   
ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันตามจริง จึงเป็นเหตุให้มีผู้รับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และอีก
ประการหนึ่งคือ ส่งผลให้มีการยุติการศึกษาระหว่างรับทุน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณวุฒิสูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาเอกและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาก าลังของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย 
และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนะว่า ให้มีการเพ่ิมวงเงินในการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วงเงินไม่ เกิน 1,000,000 บาทต่อปี            
ตลอดหลักสูตร หรือตามจ่ายจริง ไม่เกิน 3 ปี และในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นหรือสาขาขาดแคลนและเป็นความ
ต้องการของส่วนงานหรือสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้รับทุน
ตั้งใจศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตร เพ่ือกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนต่อไป  

และในฐานะผู้ปฏิบัติงานการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุน 
เพ่ือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และได้น าโครงการดังกล่าวก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ งานของกองทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้บรรลุนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 
ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ และค ำสั่งที่เกี่ยวช้อง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนเงิน 
     กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 568/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน 
     กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 457/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน 
     กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2529/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร   
     และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
     ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 6. ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3349/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี 
     พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 7. ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9310/2563 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา 
     ต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 
 
 
วันที่……….. เดือน…………………. พ.ศ……........... 

 
  ข้าพเจ้า (นาย,  นาง, นางสาว).....…....………………………….นามสกุล…………….............................................. 
ขอสมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี.........................
โดยมีระยะเวลาหลักสูตร……………ปี ตั้งแต่ (วัน/เดือน/ปี)……....................…………...........ถึง (วัน/ เดอืน/ป)ี ..........................…
ศึกษาในหลักสูตร………………………..………………..............สาขาวิชา……………………….………….......…........คณะที่จะศึกษา 
........................................ ณ  มหาวิท ยาลั ย /สถาบั น  .....................................................................ณ  ป ระ เทศ
.................................................................................. และขอให้ค ารับรองต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้รับผิดชอบและ
เจ้าของทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้ 
 

1. ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่……….............….. เดือน………...............…................…… พ.ศ………….. 
สัญชาติ……...................……………ศาสนา……..........……………. อายุ….........…….. ป ี………....….. เดือน 
 2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที…่……….…..............ตรอก/ซอย………..........................…………….
ถนน……………................................ ต าบล……………........….... อ าเภอ…...................…………..………….......
จังหวัด………………………...................รหัสไปรษณีย์……………................โทรศัพท์………….......................... 

3.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……...………..    ตรอก/ซอย…...........………..….ถนน………….....................
ต าบล…………...................……… อ าเภอ…………..........................จังหวัด…….......................………………….
รหัสไปรษณีย์…………….…………….. โทรศัพท์……....……………..……….. โทรศัพท์มือถือ...............................................................
E-mailaddress:…………………………….......................................................... 
4. ผู้ใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุดชื่อ..............................................นามสกุล………………………….……............................
โทรศัพท์…………....................................... โทรสาร...........................................โทรศัพท์มือถือ.................................................. 
E-mailaddress:………………………................................................ 

5. ชื่อบิดา…………........................................................…...…นามสกุล……............................................................... 
สัญชาติ………....................….. ศาสนา….............………………… อาชีพ……….........................................................………………… 
 6.ชื่อมารดา………………....................……………..……...............นามสกุล….....................………………................………… 
สัญชาติ……………………..…….. ศาสนา…………………................ อาชีพ……………………………..……................………….......……….. 

7.  ชื่อสามีหรือภรรยา…............................................…………นามสกุล………............................................................. 
สัญชาติ…………………….....…. ศาสนา………............................. อาชีพ……................................……………… มีบุตร….…….…คน 

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนศึกษำต่อระดบัปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

แบบพิมพ์ มข-ปอ-1 
 

 

ติดรูปถ่ำย 
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8.  การศึกษา 

  ส าเร็จการศึกษา ก าลังศึกษาปีสุดท้าย 

ระดับการศึกษา โปรดระบปุริญญา จากสถาบนั เมื่อ 
พ.ศ. 

เกรด
เฉลี่ย 

ณ สถาบนั เร่ิมเข้า
ศึกษา
ตั้งแต่
พ.ศ. 

เกรด
เฉลี่ย 

ปริญญาตร ี
 

       

ปริญญาโท 
 

       

 
9. ปัจจุบันข้าพเจ้า 

  ก าลังรับราชการเป็นอาจารย์/ พนักงานมหาวิทยาลยั ประเภทวิชาการภาควิชา………….…………………… 
คณะ……………………………...........…………  ต าแหน่ง..……………………………………ระดบั....................มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรจุ
เข้ารับราชการเมื่อวันที่……..เดือน……........…… พ.ศ. ………...ปัจจุบันมีอายุราชการ………….ป…ี……………เดือน………………..วัน 
 ซึ่งได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้สมัครขอรับเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามแบบพิมพ์ มข-ก ที่แนบมาพร้อมนี้.- 

 10. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะกลับมาปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์ในภาควิชา………...............................…….. 
คณะ……………………………………………………… มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 11.พร้อมใบสมัคร1ชุดนี้ข้าพเจา้ได้แนบเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้คือโปรดท าเครื่องหมาย  
  รูปถ่ายขนาด4 x3ซม.  จ านวน1รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน) 
  ใบแสดงคะแนนผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาจนถึงปัจจุบนั1ชุด 
  ใบแสดงคะแนนผลการศึกษาของปก.ศ.สูงจ านวน1ชุด (ส าหรับผู้ที่เรียน ปก.ศ.สูง) 
  หนังสืออนุญาตจากตน้สังกดั ตามแบบพิมพ์ มข-ก 
  ค าแนะน าตัวจากหัวหน้าสาขาวิชา ตามแบบพิมพ์ มข-ข 
  แบบพิมพ์ประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อศึกษาต่อปริญญาเอก ตามแบบพิมพ์ มข-ค 
  หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก อย่างเป็นทางการ 
  หรือส าเนาใบสมัครเข้าศึกษาต่อ/ หลักฐานการลงทะเบียน/เอกสารที่แสดงการติดต่อกับสถาบันการศึกษา 
  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (Medical Examination Certificate) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน  
      หรือตามที่สถาบันก าหนด 
  ส าเนาประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ กพ. ที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาล 
  ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษเช่น TOEFL หรือ IELTSณ ปัจจุบัน (มีอายุไม่เกิน 2 ปี) 
  ส าเนาเอกสารการได้รับทุนอ่ืน (ระบุ)....................………………………………………… 
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 12. ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................................... คาดว่าจะเดินทางไป
ต่างประเทศในวันที่................เดือน........................................ พ.ศ....................... และจะเร่ิมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
.......................................................... ประเทศ................................. ในปีการศึกษา.............................ประมาณวันที่ ............... 
เดือน................................พ.ศ.................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้อ่านประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเร่ือง 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2563ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆ เป็นที่เข้าใจแล้ว 

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกอนุมัติการให้ทุนข้าพเจ้ายินดีรับทุนสนับสนุนการศึกษาฯ และเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วจะยินยอมไปปฏิบัติราชการเป็นอาจารย์ในภาควิชา/ สายวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้นใบ
สมัครนี้ทุกประการ 

 
 
 

ลายมือชื่อ…………………..…………………………. ผู้สมัคร 
(......................................................) 

วัน/ เดือน/ปี ที่สมัคร…………………………..……………… 
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แบบพิมพ์ มข-ก (มข –ปอ) 
 

หนังสืออนุญาตจากต้นสงักัด  
 
 

 ข้าพเจ้า……...............................................ต าแหน่ง ……….....…................……หน่วยงาน…………...........…………………. 
ได้อนุญาตให้ (นาย, นาง, นางสาว)……………..……............................…………….………………....…………………………………………… 
ข้าราชการ/พนักงานในสงักัดสมคัรรับทุนตามโครงการทุนการศกึษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ 2564 เพื่อรับทุนดังกล่าวและหาก (นาย, นาง, นางสาว)..................................... 
 ……………………………………….......ได้รับคัดเลือกให้รับทุนตามโครงการนี้ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะให้บุคคลดังกล่าวไปศึกษาต่อ
ตามที่ก าหนด 
 
 
 

……………..…………………………………ผู้อนุญาต 
ต าแหน่ง………………….………………………………… 
………………../……………………./…………………. 

 
 
หมายเหตุ:ผู้อนญุาตจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีต าแหน่งเทียบไดไ้ม่ต่ ากวา่คณบดีในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการนั้นหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ หรือรักษาการแทนผูบ้ังคับบัญชาดังกลา่วข้างตน้ 
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แบบพิมพ์ มข-ข (มข-ปอ) 
ค าแนะน าจาก 

หัวหน้าสาขาวิชา 
เพื่อสมัครรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 

ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 
 

 
ชื่อผู้สมัคร………………………………………………….………………….นามสกุล………………………………………...........….……………….. 
 
สมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ  
 
หลักสูตร..................................................................................................................…………………………………......…………… 
ณ มหาวิทยาลัย / สถาบนั……………........................................................................................……………………................… 
 
ประเทศ ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
1.  ข้าพเจ้ารู้จักผู้สมัคร  (วงกลมข้อความที่ต้องการ) :   ดีมาก,    ปานกลาง,   เล็กน้อย 
2.  ข้าพเจ้ารู้จักผู้สมัครในฐานะ (วงกลมข้อความที่ต้องการ): หัวหน้าสาขาวิชา/ อาจารย์ที่เคยสอน

(ระบุ)……………………………….....................................................................………………………………… 
3.  โปรดให้ความเห็นเก่ียวกับผู้สมคัรโดยเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ทา่นเห็นสมควร 

แง่ต่างๆ ดีมาก ดี ปานกลาง ต  ากว่าปานกลาง ตัดสินใจไม่ได ้
 

บุคลิกลักษณะที่จะเปน็อาจารย ์      

ความสามารถทางปัญญา      

ความเอาจริงเอาจังต่องาน      

 
4. โปรดให้ความเห็นย่อๆ เก่ียวกับผู้สมัครในแง่ตา่งๆ ดังนี ้
    ความสามารถในงานวิเคราะห์ค้นคว้าและวิจัย………....................................................................………..…………………… 
     ………………………………………………………….…………………………………………......................………………………………………… 
    ความสามารถในการเรียนระดับสูง……………………...........................................................………………………………………… 
    ………………………….....………….…………..…………………………………………….......................………………………………………….. 
    ความสามารถในการอธิบายพูดและสอน…….………………………..............…...………………………………………..………………… 
    …….………………………………………………………..……………………………............…..………………………………………..…………….. 
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5.  ความจ าเปน็และผลที่คาดวา่จะได้รับจากการไปท าวจิัย ณ ตา่งประเทศ (ในกรณทีี่ผูส้มัครขอรบัทุนเพื่อท าวิจยั ณ ตา่งประเทศ 
    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา) 
    ……………………………..…………………........................................................................………………………………………….……….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  บทบาทที่คาดหวังเมื่อผู้สมัครรับทุนส าเร็จการศึกษาและกลบัมาปฏบิัติงานความสอดคล้องกับแผนการพฒันาภาควิชา  
     ……………………………………………………………………………………………………………………….……………….………....................... 
     ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……… 
     …………………………………………………………………………….…………………..………………………………………............................... 
7.  ข้อคิดเห็นอย่างอื่น……………..…………………………………………………..………………….…………………………….......................... 
     ……………………………………………………………………….…………..……………………..……………….……….................................... 
     …………………………………………………………………….………………..……………………………………………….................................. 
 

 
ชื่อผู้ให้ค าแนะน า……………….........................................................……………   ต าแหน่ง……….…………….…………………………….. 
 
สังกัดคณะ…………………………………………………………… มหาวิทยาลัย/ สถาบนั..……………………………………………………………… 
 

 
 

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน 
โปรดใส่ซองปิดผนึกแล้วลงลายมือชื อก ากับบนผนึกด้วย 
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แบบพิมพ์ มข-ค (มข-ปอ) 
แบบพิมพ์ประมาณการค่าใช้จา่ยเพื อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 

หลักสูตร...................ปี 
สาขาวิชา……………………………………………….. 

ณ มหาวิทยาลัย/ สถาบัน.........................................ประเทศ……………………………………………………… 

ล าดับที  รายการ 
จ านวนเงินต่อปี 

สกุลเงินต่างประเทศ 
(.......................) 

จ านวนเงินต่อปี 
สกุลเงินไทย 

(บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนอาทิ ค่าทีพ่ัก ค่าอาหาร และค่าใชจ้่าย

ส่วนตัว  
  

2 - ค่าเล่าเรียน และคา่ธรรมเนียมการศึกษา  
- ค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่มหาวทิยาลัย/ สถาบนัเรียกเก็บ 

ตามที่จ่ายจริง 
*แนบเอกสารหลักฐานประกาศฯมหาวิทยาลัยนัน้ๆ* 

  

3 ค่าประกันสุขภาพ    
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาทิ ตัว๋เครื่องบินไป-กลบั  

(ชั้นประหยัดคร้ังเดียว จากประเทศไทย (กทม) ถึงประเทศ-
เมืองที่ไปศึกษา), ค่าเดนิทางในต่างประเทศ 

  

5 ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา   
6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบ)ุ   

 รวมเป็นเงิน   
 
*ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตา่งประเทศ เชน่ 1USD = ........บาท ฯลฯ  (        ) = .................... บาท (ณ วันที่ ..............) 

1.  งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด    เป็นเงิน  .......................บาท/ต่อป ี
2.  งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนบัสนนุจากแหล่งอ่ืน   .......................บาท/ต่อป ี

 ระบุแหล่งเงิน เชน่ คณะตน้สังกัด เป็นค่า........................................... 
3.  งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น .......................บาท/ต่อป ี
4.  สรุปจ านวนเงนิ..........................  ............ปี เป็นเงิน   …………………..บาท 

 
 

.................................................. ผู้สมัคร 
    (.................................................) 

วันที่.......................................... 
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แบบฟอร์มใบน ำส่งหนังสือสัญญำรับทุน หนังสือให้ควำมยินยอมและสัญญำค้ ำประกัน  
 

ใบน ำส่งหนังสือสัญญำรับทุน หนังสือให้ควำมยินยอมและสัญญำค้ ำประกัน 
ทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ผู้รับทุน.................................................. สังกัด/คณะ.............................................................. 
 รำยละเอียด  (1) (2) (3) หมำยเหตุ 
1 สัญญำกำรรับทุน  

กรอกข้อมูลครบถว้น     

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ     

ส าเนาค าสั่งอนุมัติให้ลาศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย     

ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ทุนประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองการรับสมัครขอรับทุน 
(เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุน หมายเลข 1) 

    

ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองรายชือ่ผู้มีสิทธิ์รับทุน (เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุน หมายเลข 2)     

อากรแสตมป์สัญญาทุกฉบับ/ฉบับละ 10 บาท     

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้รับทุน     

ส าเนาทะเบียนบา้นผู้รับทุน     

ลงชื่อก ากับครบถว้น     
 

2 หนังสือให้ควำมยินยอม  

กรอกข้อมูลครบถว้น     

3 สัญญำค้ ำประกัน  

กรอกข้อมูลครบถว้น     

เอกสำร/หลักฐำนประกอบ     

อากรแสตมป์สัญญาทุกฉบับ/ฉบับละ 10 บาท     

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้ค้ าประกัน     

ส าเนาทะเบียนบา้นผู้ค้ าประกัน     

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนคู่สมรสผูค้้ าประกัน     

ส าเนาทะเบียนบา้นผู้สมรสผู้ค้ าประกัน     

ส าเนาใบทะเบียนสมรสของผู้ค้ าประกัน/ส าเนาใบส าคัญการหย่า/ส าเนามรณบัตร เป็นต้น     

ส าเนาการเปลี่ยนชือ่ (หากมีการเปลี่ยนชื่อ)     

หลักฐานในการค้ าประกัน (กรณีที่ไม่ใช่บิดา-มารดาหรือพี่น้องสายโลหิตเดียวกนั) อาทิ โฉนดที่ดิน บญัชีเงิน
ฝาก ใบทะเบยีนการค้า หรือหากเป็นขา้ราชการต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกดัพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    

ลงชื่อก ากับครบถว้น     
 

 
ตรวจเอกสำร/หลักฐำนกำรท ำสัญญำรบัทุนและสัญญำค้ ำประกัน 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ..…………………..…….………… 

                   (นางสาววารุณ ี  ไพรพยอม) 
                  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 

แบบพิมพ ์มข-ปอ-2 



41 
 

แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

                สัญญาเลขท่ี…….…………/……..……… 
 

สัญญำรับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ  
ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประจ ำปงีบประมำณ 2564 
 

         สัญญาท าท่ี……...........……………………. 
         วันที่……….เดือน………........……พ.ศ.…. 
 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ............................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ให้ทุน”ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย,นาง,นางสาว).........................................................................
เกิดวันที่............เดือน......................พ.ศ. ……….… อายุ……….ปี อยู่บ้านเลขที่………………หมู่ที่...................................
ถนน.....................ต าบล/แขวง………….……………อ าเภอ/เขต……….……….………..จังหวัด....................................
โทรศัพท์……..…………………โทรสาร.................................ปัจจุบันปฏิบัติงานในภาควิชา........................................... 
สังกัดคณะ...............................................มหาวิทยาลัยขอนแก่นต าแหน่ง................................................................... 
บิดาชื่อ…………………………………….………มารดาชื่อ……………..……………........................………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า“ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง และหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ในวงเงินทุนละไม่เกิน ......... .........................-บาทต่อปี โดยมี
ระยะเวลาเท่ากับจ านวนปีของหลักสูตร แต่ไม่เกิน 3 ปี 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
2529/2563 ลงวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญานี้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้รับทุนจะศึกษาที่ (ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันใน
ต่างประเทศ) ……….........…………….....……ประเทศ….................…………….….สาขาวิชา...................................................
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ให้ส าเร็จตามหลักสูตรที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) ฉบับที่ ................./……...…..…ลงวันที่ ..................เดือน......................... พ.ศ. ............... 
และได้ รับ เงินสนับสนุนจากผู้ ให้ ทุน  เป็ นเงินจ านวน.........................................บาท เป็น เวลา..............ปี 
(.........................................................) ระบุตัวอักษร 
  ข้อ 2 ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการศึกษาให้ผู้ให้ทุนทราบทุกภาคการศึกษา เพ่ือใช้ประกอบใน
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนต่อในปีต่อไป 
  ข้อ 3 ในระหว่างรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามสัญญานี้หรือภายหลังจากท่ีรับทุนไปจนหมดแล้วผู้รับทุนจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่ง
ของผู้ให้ทุนหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ก าหนดและสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่
แล้วขณะที่ท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าอย่างเคร่งครัดโดยผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ถือว่าระเบียบ
ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 
  ข้อ 4 ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที่ผู้ให้ทุน
ก าหนดโดยผู้รับทุนจะต้องศึกษาเต็มเวลาเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาของหลักสูตรโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลย 
เพิกเฉยทอดทิ้งยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุน 
  ข้อ 5 หากผู้ให้ทุนเห็นสมควรไม่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆก็ตามผู้ให้ทุนมี
อ านาจสั่งงดให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนได้ทันที 
  ข้อ 6 หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 หรือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ครบ 3 ปีแล้ว 
แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงต่อไปเอง และผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ ในกรณีนี้ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุน พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกจ านวนสองเท่าของเงินที่
ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมดทันท ี

ข้อ 7 หากผู้รับทุนได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วต่อมาได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนจากแหล่งอ่ืนที่สนับสนุนแบบเต็มจ านวน (Full Scholarship) ผู้ให้ทุนจะยกเลิกการ
ให้ทุนทันที และให้ผู้รับทุนไปรับทุนรัฐบาลหรือทุนจากแหล่งอ่ืนแทน ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินให้กับมหาวิทยาลั ย 
ขอนแก่นเต็มจ านวนที่ได้รับไปด้วยทันท ี

ข้อ 8 ภายหลังส า เร็จการศึกษา ผู้รับทุนยินยอมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณคณะ........................... ............................. เป็นเวลาอย่างน้อยสองเท่าของเวลาที่รับทุน โดยผู้รับทุนจะต้องไป
รายงานตัวต่อผู้ให้ทุน ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่สังกัด ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา (วันที่คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบสาขานั้นประกาศว่าส าเร็จการศึกษา) 
  ข้ อ  9  ภ า ย ห ลั ง ส า เ ร็ จ การศึ กษา หากผู้ รั บทุ น ไม่ ก ลั บ เข้ า ป ฏิ บั ติ ง า น  ณ   ค ณ ะ
......................................... ...... มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องชดใช้เงินที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคืนทั้งหมด พร้อมทั้งช าระเป็นเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินทุนดังกล่าว 
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ข้อ 10 ถ้าผู้รับทุนไม่ยอมเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนในคณะต้นสังกัดตามที่ผู้ให้ทุนก าหนด
หรือผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือผู้ให้ทุนสั่งงดให้ทุนแก่ผู้รับทุน เนื่องจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับทุนหรือผู้รับทุนบอกงดการรับทุนนี้ หรือผู้รับทุนศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ผู้รับทุน
ยินยอมชดใช้เงินทุนจ านวนทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุน พร้อมทั้งช าระเบี้ยปรับอีกจ านวนสองเท่าของเงินที่ผู้รับทุนได้รับ
ไปทั้งหมดภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว หรือช าระไม่ครบถ้วน ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่
ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้รับทุนช าระเงินเสร็จสิ้น 
  หากผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญาผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนให้แก่
ผู้ให้ทุน รวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวตามวรรคหนึ่งทันที โดยลดลงตามส่วนจ านวนเวลาที่ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนไป
บ้างแล้ว ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยของจ านวนเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ15 ต่อปีนับแต่
วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้รับทุนช าระเงินเสร็จสิ้น 
  ข้อ 11 ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ 6,8, 9 หรือข้อ 10 ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2)  ผู้ให้ทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ต้องรับผิด 

  ข้อ 12 เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ผู้รับทุนได้ให้ (นาย,นาง,นางสาว) ................ 
.............................................................. ซึ่งเป็น (ผู้ปกครอง,พ่ีน้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน) หรือบุคคลที่ผู้ให้ทุนเชื่อถือ
เป็นผู้ค้ าประกันและในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้รับทุนยินยอมเปลี่ยนผู้ค้ าประกันให้ใหม่ 
ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 
  สัญญานี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว  
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ผู้รับทุนยึดถือไว้ 1 ฉบับ และผู้ให้ทุนยึดถือไว้ 2 ฉบับ 
 

ลงชื่อ…………….......………………………ผู้รับทุน   ลงชื่อ……………..........……………………..ผู้ให้ทุน 
      (……….………...………………………)          (..................................................) 
 

ลงชื่อ………………….........……………….พยาน     ลงชื่อ……………….........………….………..พยาน  
      (………………..………….……………)          (…….……….……………..……………..) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะท าสัญญานี้ 
 

       ลงชื่อ ……………......………………………… ผู้รับทุน 
            (………….....…………….……….……..) 
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แบบฟอร์มหนังสือให้ควำมยินยอม  
    

 

หนังสือให้ควำมยินยอม 
  
     วันที่…………เดือน………..……………พ.ศ. ....…………. 

  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ......................................................เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของ 
(นาย,นาง,นางสาว).................................................อยู่บ้านเลขท่ี………ตรอก/ซอย………..………ถนน................................ 
ต าบล/แขวง………….……………………..……อ าเภอ/เขต…………………..…….…………….จังหวัด............................................... 
ยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว)....................................................................ท าสญัญารบัทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ได ้

 
 
                                                 ลงชื่อ……………....……………..…………….ผู้ให้ความยินยอม 

         (…………………………...….…………..) 
 
     ลงชื่อ………………………………….………พยาน 

            (……………………………….…………..) 
 
     ลงชื่อ……………………………..….………พยาน 

              (……………………………….…………..) 
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แบบฟอร์มสัญญำค้ ำประกัน  
 

สัญญำค้ ำประกัน 
 

        สัญญาท าท่ี……………………..………......………….. 
        วันที่…………เดือน…………………พ.ศ…….…...…. 

 
 ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว) ……………………………………….………...................…....…….…………..อายุ……………….
ปีอาชีพ……………….……….ต าแหน่ง……………………………....………..สังกัด……………………………………………..………………
อยู่บ้านเลขท่ี………………..…ตรอก/ซอย………………………… ถนน………………….……………ต าบล/แขวง…………………………
อ าเภอ/เขต………………………...………จังหวัด……………………………………..….โทรศัพท์…………………..……………..…………...
คู่สมรสชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………….……………ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ตามที่ (นาย,นาง,นางสาว)………………………………………………………….ได้ท าสัญญารับทุนศึกษาต่อ
ระดั บ ป ริญ ญ าเอก  ณ  ต่ างป ระ เท ศ  ส าห รับ อาจาร ย์ มห าวิท ย าลั ยขอน แก่ น  ป ระจ าปี งบ ป ระมาณ
........................................กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามสัญญาเลขที่…………..…/…………..….ลงวันที่….…….
เดือน……………………..พ.ศ. ………….นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวโดยตลอดแล้วจึงขอท า
สัญญาค้ าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าถ้า (นาย,นาง,นางสาว) ……………………………..……….……กระท าผิด
สัญญาดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้น
ทุกประการ ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทันทีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้า
จะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบถ้วนเต็มจ านวน 
  ข้อ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ (นาย,นาง,นางสาว) ..................................................... ผ่อนเวลาหรือผ่อน
จ านวนเงิน ในการช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้  
ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือ
ผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ า
ประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระครบเต็มจ านวน 
  ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันท า
ให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
  ที่ดิน 

(1) โฉนดเลขที่…………………………หน้าส ารวจ…………………………..……..…ระวาง.................................. 
เนื้อท่ี…………………………….…….ไร่………………..งาน………………………ตารางวา............................... 
อยู่ที่ต าบล/แขวง…………………………….. อ าเภอ/เขต………………………..จังหวัด……….………………… 
ราคาประมาณ…..........…………..……………บาท   (………………………………………………..………….) 
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(2) โฉนดเลขที่…………………………หน้าส ารวจ…………………………..……..…ระวาง.................................. 
เนื้อท่ี…………………………….…….ไร่………………..งาน………………………ตารางวา............................... 
อยู่ที่ต าบล/แขวง…………………………….. อ าเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………......………… 
ราคาประมาณ…..........…………..……………บาท   (………………………………………………..………….) 

 
  หลักทรัพย์อ่ืน 

(1) ............................................................................................................................. ......................... 
ราคาประมาณ.................................................... บาท (.................................................. ................................................) 

(2) .................................................................................. .................................................................... 
ราคาประมาณ................................................ บาท (................................... ...................................................................) 

 ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ าหน่ายโอนก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ (นาย,นาง,นางสาว) ............................. 
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญานี้ 
  สัญญาค้ าประกันท าขึ้น 3 ฉบับ ข้อความตรงกันข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานผู้ค้ าประกันยึดถือไว้ 1 ฉบับ และผู้ให้ทุนยึดถือไว้ 2 ฉบับ 
 

ลงชื่อ………………………….………………ผู้ค้ าประกัน 
      (………………..…....…………………) 

  
      ลงชื่อ……………………………………………พยาน 

     (………………….…………………………) 
 

 ลงชื่อ………………………………………….พยาน 
           (………………………..………………….) 
 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
      ลงชื่อ……………………...…………………ผู้ค้ าประกัน 

             (…………...……….…...……..………)     
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แบบฟอร์มหนังสือให้ควำมยินยอม  
    

 

หนังสือให้ควำมยินยอม 
  
     วันที่…………เดือน………..……………พ.ศ. …………. 

  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .....................................................เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของ 
(นาย,นาง,นางสาว)................................................... อยู่บ้านเลขท่ี……….……. ตรอก/ซอย………………ถนน.................... 
ต าบล/แขวง………….……………………..……อ าเภอ/เขต…………………….……………. จังหวัด.................................................. 
ยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว)..........................................................................ท าสญัญาค้ าประกันฉบับนี้ได ้

 
 

ลงชื่อ……..……………………………….ผู้ให้ความยินยอม 
        (…………………………….…………..) 

 
     ลงชื่อ……………………………….………พยาน 

        (……………………......….…………..) 
 
     ลงชื่อ……………………………….………พยาน 

         (……………....…….....….…………..) 
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แบบฟอร์มหนังสือให้ควำมยินยอมตรวจสอบสถำนะนักศึกษำ  
 

 
 

Authorization Form (KKU Scholarship Recipient’s Status Consent Form) 
For... ( PhD Study Program)...... Beneficiary (Recipient) of KKU Scholarship 

This Form is made at. ...................Faculty of.................., Khon Kaen University…on …(Date/Month/Year)……. 
I (Name-Surname, Sex, Age) …………………………….. ………………..……………….. 

Resident of (Address in Thailand)…………................... …………………….. ……………………………... do hereby authorize and 

give consent to …(University/Institution) ….. to disclose, in entirety, my study records of .......... (PhD Program of 

study)    …….to Khon Kaen University (Benefactor of my scholarship) upon request by me or my benefactor. 
I acknowledge that such disclosure may infringe my personal data protection     law of any jurisdiction 

involved.     

            ……..………………………………. 
Signature                Person giving consent 

                           (………Name-Surname in block letter.……) 
 

                              ……………………………….………  
  Signature  Witness 

                        (………Name-Surname in block letter.……) 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .............................................................สังกัดคณะ................................................. 
I (Mr., Mrs., Miss)………………………………………….……………………… Faculty...................................................... 
ผู้ได้รับทุนปีการศึกษา........................................................ สัญญารับทุนเลขที่...................................................
Scholarship Recipient’s Academic Year……………………….Contract No................................................ 
เพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา ……....................................รหัสนักศึกษา......................................... 
To attend PhD Study Program.................................................... Student ID…………………………………… 
ณ มหาวิทยาลัย…………................................ประเทศ………….….................ระยะเวลาศึกษา................................... 
At University..............................................Country............................... Duration of Study…………………… 
 

ลงชื่อ……..……………………………….ผู้ให้ความยินยอม 
Signed        Person giving consent 

        (…… ชื่อ-สกุลตัวบรรจง………….) 
 

     ลงชื่อ……………………………….………พยาน 
Signed        Witness 

        (………ชื่อ-สกุลตัวบรรจง……..) 
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แบบฟอร์มตรวจสอบเพื่อพิจำรณำเบิกจ่ำยเงินทุน  
 
 

แบบตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ  
ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ประจ ำปีงบประมำณ.................... 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ผูร้ับทุน.................................................................................................. สังกัด/คณะ.............................................................................................................. 
ศึกษาต่อ ณ ................................................................................................................................ ประเทศ................................................................................................................... 
ชื่อหลักสูตร Ph.D.( .......................................................................) ระยะเวลาของหลกัสูตร..........ปี........เดือน..........วัน.            สัญญารับทุนฯเลขที่........................................... 

 รำยละเอียด  () หมำยเหต ุ

 ตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำเบิกจำ่ยทุน ......ป.ี........... 
1. บันทกึข้อความขออนุมตัิใช้และเบิกจ่าย ผ่านคณบดี   
2. ใบส าคัญรับเงิน   
3. ส าเนาบัตรประชาชน/พนักงานมหาวทิยาลัย รับรองส าเนาถูกตอ้ง   
4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก   
5. ส าเนาประกาศฯ เป็นผูร้ับทนุการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ   
6. สัญญารับทุน/ค้ าประกันฯ (ผู้มีอ านาจลงนามในสญัญารับทุน/ค้ าประกันแล้ว)   

ตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำเบิกจำ่ยทุน (ต่อเนื่อง)......ป.ี.......... 

1. บันทกึข้อความขออนุมตัิใช้และเบิกจ่ายผ่านคณบดีพรอ้มแนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรประชาชน/พนักงาน และส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงนิฝากของผูร้ับทนุ   
2. จดหมายรับรองและแสดงความคิดเหน็จากอาจารย์ที่ปรึกษา ณ มหาวทิยาลัยต่างประเทศ   
3. รายงานผลการศึกษาปัจจุบัน (Transcript) หรือความก้าวหน้าทางการศึกษา (Study Progress Report) 

4. ส าเนาประกาศฯ เป็นผู้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 

ตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำเบิกจำ่ยทุน (ขยำยทุนเวลำรับทุน)......ปี............. 
1. บันทกึข้อความขออนุมตัิขยายรับทุนต่อเนื่องผ่านคณบดีต้นสังกัด   
2. บันทกึข้อความขออนุมตัิใช้และเบิกจ่ายผ่านคณบดีพรอ้มแนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรประชาชน/พนักงาน และส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงนิฝากของผูร้ับทนุ   
3. จดหมายรับรองและแสดงความคิดเหน็จากอาจารย์ที่ปรึกษา ณ มหาวทิยาลัยต่างประเทศ   
4. จดหมายรับรองและแสดงความคิดเหน็จากคณบดีทีท่่านปฏิบัติงานสังกัดอยู่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
5. รายงานผลการศกึษาปัจจุบัน (Transcript) หรือความก้าวหน้าทางการศึกษา (Study Progress Report)   
6. สรุปค่าใช้จ่ายทนุและเอกสารหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน อาทิ ใบเสร็จค่าเล่าเรียน ค่าเดนิทาง และค่าใช้จา่ยรายเดือน  
  - สรุปค่าใช้จ่ายปีที ่1-4 (เพื่อพจิารณาเบิกจ่ายปีที่ 4 ให้แนบเอกสาร/ใบเสรจ็ของปีที ่3 ประกอบด้วย) 

  

7. รายการประมาณการค่าใช้จ่าย ปีทีข่อขยายต่อ (ปีที่ 4) เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง   
8. ส าเนาค าสั่งและสญัญาลาศึกษาต่อต่างประเทศและขยายเวลาการศกึษาต่อ   
9. ส าเนาประกาศฯเป็นผูร้ับทนุการศึกษาตอ่ระดับปรญิญาเอก ณ ต่างประเทศ   
10. ส าเนาประกาศฯ/ เอกสารสารหลกัฐานที่ได้รับทนุสนับสนุนจากคณะต้นสังกัด   
11. สัญญารับทุน/ค้ าประกันฯ (ผู้มอี านาจลงนามในสญัญารับทุน/ค้ าประกันแล้ว)   

 
 

   ตรวจเอกสำร/หลักฐำนกำรเบกิจ่ำยทุนฯ 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ..…...……..………..…….………… 
                   (นางสาววารุณ ี  ไพรพยอม) 

                  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 

 

แบบพิมพ ์มข-ปอ-3 

1 

2 

3 
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แบบฟอร์มขอเบิกจ่ำยเงินทุนศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีที่ 1 
 
 

                         บันทึกข้อควำม 

ส่วนงำน          โทร.  
ที่  อว            วันที ่ 
เร่ือง  ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารยม์หาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ปีท่ี........... ของผู้รับทุนปี.................  
เรียน  อธิการบดี  ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และผ่านผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
 

ตามที่ข้าพเจ้า......(ช่ือ-สกุลผู้รับทุน).......เป็นผู้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ .................. ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี..................ลงวันท่ี.....................
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิรับทุน)..นั้น 

บัดนี้ ข้าพเจ้าก าลังศึกษาปริญญาเอก อยู่ ณ ต่างประเทศ (.....ชื่อมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ และชื่อประเทศ........) 
และได้รับแจ้งให้ด าเนินการต่อไป ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จากเงินกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงนิ  .....................................บาท 
(..............................ตัวอักษร..............................) ดังใบส าคญัรับเงิน ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีแนบ มาเพื่อ
โปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ช่ือ-นามสกุล คณะ จ านวนเงิน 
(บาท) 

เลขท่ีบัญชีธนาคาร ช่ือธนาคาร/ สาขา/ ประเภท 

    ไทยพาณิชย/์มข./ออมทรัพย ์
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัต ิ

.......................................................... (ช่ือผู้รับทนุ ) 
ต าแหน่ง ...........................................  
 
...........................................................(คณบดีต้นสังกดั) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)  การคุมยอด ประจ าป ี...............................    (3)  เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง 
      กองทุน 40 ป ีพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น                เห็นชอบอนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินทุน และส่งกองคลัง 
คุมยอดล าดับที่..................... จ านวน................................บาท      ด าเนินการตามระเบียบฯ ตอ่ไป 
                        (ลงชื่อ) ...........................................                           (ลงชื่อ) ...................................................... 
                                  (นางสาววารุณี  ไพรพยอม)                                    (......................................................) 
                          นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                                   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
                         วันที่.............................................                                   วันที่............................................. 
(2)  เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    (4)  เรียน อธิการบดี 
              ได้ตรวจสอบแลว้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด                ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องแล้วเป็นไปตามระเบียบ 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้และเบกิจ่ายเงินทุน จ านวน.....................บาท      เห็นควรพจิารณาอนุมัติให้................................................................. 
และส่งกองคลัง ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป        จ านวน……………………. บาท จากงบ................................................. 
                         (ลงชื่อ) .....................................................      ......................................ตามเสนอให้แก.่............................................ 
                                       (นายสถิตย์  แกว้บุดตา)              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ 
                                 ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล                   (ลงชื่อ) ...................................................... 
                          วันที่.......................................................                            (......................................................) 
         วันที่....................................................... 

         (5) อนุมัติ และด าเนินการตามระเบียบ 
  (ลงชื่อ) ...................................................... 
           (......................................................) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
      วันที่....................................................... 

แบบพิมพ ์มข-ปอ-4 
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แบบฟอร์มขอเบิกจ่ำยเงินทุนศึกษำต่อระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ต่อเนื่องปีท่ี 2 และปีที่ 3/ขยำยเวลำรับทุนปีท่ี 4 

 

 
 
 

                         บันทึกข้อควำม 

ส่วนงำน          โทร.  
ที่  อว            วันที ่ 
เร่ือง  ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายทุนต่อเนื่องทุนการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
        ปีท่ี........... ของผู้รับทุนปี.................  
เรียน  อธิการบดี  ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และผ่านผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
 

ตามที่ข้าพเจ้า......(ช่ือ-สกุลผู้รับทุน).......เป็นผู้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ ................... ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่..................ลงวันที่....................
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิรับทุน)..นั้น 

บัดนี้ ข้าพเจ้าก าลังศึกษาปริญญาเอก อยู่ ณ ต่างประเทศ (.....ชื่อมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ และชื่อประเทศ........) 
และได้รับแจ้งให้ด าเนินการต่อไป ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายทุนต่อเนื่องทุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญาเอก               
ณ ต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากเงินกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน ......... 
...........................บาท (.............................ตัวอักษร...........................) ดังใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากท่ีแนบ มาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ช่ือ-นามสกุล คณะ จ านวนเงิน 
(บาท) 

เลขท่ีบัญชีธนาคาร ช่ือธนาคาร/ สาขา/ ประเภท 

    ไทยพาณิชย/์มข./ออมทรัพย ์
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัต ิ

.......................................................... (ช่ือผู้รับทนุ ) 
ต าแหน่ง ...........................................  
...........................................................(คณบดีต้นสังกัด) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)  การคุมยอด ประจ าป ี...............................    (3)  เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง 
      กองทุน 40 ป ีพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น               เห็นชอบอนุมัติใช้และเบิกจา่ยเงินทุน และส่งกองคลัง 
คุมยอดล าดับที่............................. จ านวน.....................................บาท      เพื่อด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
                        (ลงชื่อ) .............................................                           (ลงชื่อ) ...................................................... 
                                  (นางสาววารุณี  ไพรพยอม)                                    (......................................................) 
                            นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ                                   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
                       วันที่.........................................................                          วันที่.......................................................... 
(2)  เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    (4)  เรียน อธิการบดี 
              ได้ตรวจสอบแลว้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด                ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องแล้วเป็นไปตามระเบียบ 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้และเบกิจ่ายเงินทุน จ านวน.....................บาท      เห็นควรพจิารณาอนุมัติให้................................................................ 
 และส่งกองคลัง ด าเนินการตามระเบยีบฯ ต่อไป        จ านวน   ……………………. บาท จากงบ............................................ 
                         (ลงชื่อ) .....................................................      ..............................ตามเสนอใหแ้ก.่.................................................... 
                                   (นายสถิตย์  แก้วบุดตา)              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ 
                            ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล                    (ลงชื่อ) ...................................................... 
                            วันที่.............................................                            (......................................................) 
         วันที่....................................................... 

(5) อนุมัติ และด าเนินการตามเสนอ 
                     (ลงชื่อ) ...................................................... 
                              (......................................................) 

                             อธกิารบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                    วันที่....................................................... 

แบบพิมพ ์มข-ปอ-5 
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แบบฟอร์มใบส ำคัญรับเงิน  
 
 
 

ใบส ำคัญรับเงิน 
 เลขที่…………                                  
 วันที่ ................. เดือน ................. พ.ศ. ………..  
 
ข้าพเจ้า ...................................................................... .... อยู่บ้านเลขท่ี  .................. หมู่ที่ ......... ต าบล..................  
อ าเภอ .................................................................  จังหวัด............................................. .............. 
ได้รับเงินจำกกรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ดังรายการต่อไปนี้:- 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ   

ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี............... 
แบบเหมาจ่าย 
(ทุนปีที่..........) 

 

  

   
    

   
 

-ตัวอักษร- จ านวนเงิน  (................................................................................................................. ) 
 
 

ลงชื่อ………….........…………………………….. 
(......................................................) 
 

 
 

แบบพิมพ ์มข-ปอ-6 
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แบบฟอร์มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ  
ส ำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

o Course work based 

o Research based 

o ระหว่างเสนอโครงร่าง         (โปรดแนบร่างเค้าโครง) 

o ก าลังด าเนินการวิจัย          (โปรดแนบผลงานวิจัยรอบ 6 เดือน) 

o ระหว่างการเขียนดุษฎีนิพนธ์ (โปรดแนบงานเขียน) 

o ระหว่างการตีพิมพ์             (โปรดแนบ Manuscript) 

o สอบดุษฎีนิพนธ์          (โปรดระบุวันที่จะสอบ/ผลการสอบ) 

 
 

 

 
แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรศกึษำต่อระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ 

ส ำหรับอำจำรยผ์ู้รับทุน มข. 
 

1. รอบของรำยงำนกำรศึกษำ 
o รอบท่ี 1 (พฤศจิกายน-เมษายน) ประจ าปี พ.ศ.___________________ 
o รอบท่ี 2 (พฤษภาคม-ตุลาคม)   ประจ าปี พ.ศ.___________________ 

 
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับทุน 

1. ชื่อ – สกุล_________________________________สังกัดคณะ______________________ 
2. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

1) สาขาวิชา_____________________________ รูปแบบ    
 

2) หัวข้อดุษฎีนิพนธ์____________________________________________________ 
3) มหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ_______________________________ 
4) ประเทศ_____________________________________________________________ 
5) ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรก าหนด___________ปี_________เดือน____________ 
6) ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอกปีท่ี_________________________________________ 

 
3. ผลกำรศึกษำปัจจุบัน 

1) ผลคะแนนการศึกษาเฉลี่ย__________________ 
2) ภาคดุษฎีนิพนธ์ (โปรดระบุขั้นตอน) 
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o สอบข้อเขียน 

o สอบปากเปล่า 

3) ภาคสอบข้อเขียน (Comprehensive) โปรดระบุขั้นตอน 
 
 
 

4) แผนการศึกษาในเทอมถัดไป (โปรดระบุ)__________________________________________ 
5) ผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์แล้ว________________________________________________ 
6) อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการเรียนที่________________ปีการศึกษา_________________ 
 

ลงชื่อ___________________________ 
(อาจารย์ผู้รับทุน) 

            ..……../..……../……………… 
         ( วัน / เดือน / ปี ) 

 
5. ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ (หรือ แนบหนังสือรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ลงชื่อ___________________อาจารย์ที่ปรึกษา 

                (                               ) 
                          ..……../..……../……………… 
                       ( วัน / เดือน / ปี ) 
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6. ควำมคิดเห็นของคณบดี 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

ลงชื่อ___________________คณบดี 
                          (                               ) 
                                      ..……../..……../……………… 
                                 ( วัน / เดอืน / ปี ) 

 




