ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ฉบับที่ 243/2550
เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศเพื่อนบาน พ.ศ. 2550
------------------------------------มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อนบานและการ
สงเสริมความสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบาน ในรูปการใหการศึกษา การอบรม การ
รวมมือในการทําวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ในแผนพัฒนา
ระยะที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานมากขึ้น จึงได
กําหนดในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 - 2553 ใหมีมาตรการในการจัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อ
ขยายบทบาทสู ร ะดั บ อนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายและยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า ว
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเห็นควรใหมีโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศเพื่อนบาน
ขึ้น นอกจากนี้ ไปปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนมีขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศบางแหงที่
ยกเวนคาธรรมเนียมหรือใหทุนแกอาจารยหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหอาจารย
หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดไปศึกษา ณ ตางประเทศ และสงเสริมใหนักศึกษาตางชาติมาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเห็นควรใหขยายโอกาสการใหทุนนี้กับนักศึกษาหรืออาจารยจากมหาวิทยาลัยที่มี
ขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกนในการยกเวนคาธรรมเนียมหรือการใหทุนการศึกษาดวย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และ ตามความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายได
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 243/2550 เรื่อง หลักเกณฑการใหทุน
สนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศเพื่อนบาน พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย หมายถึง
คณะ
หมายถึง
คณะกรรมการ หมายถึง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มี
หลักสูตรและจะรับบุคคลเขาศึกษา
คณะกรรมการดําเนินการทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจาก
ประเทศ เพื่อนบาน
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ขอ 4 ผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
4.1 ตองเปนบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นใดของประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา โดยตองเปนบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศ
ดังกลาวดวย
4.2 กรณีที่เปนบุคลากรจากประเทศอื่น และหรือบุคคลที่ถือสัญชาติอื่นที่นอกเหนือจากขอ 4.1 จะตอง
เปนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดย
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการนั้นระบุการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรหรือ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแบบ reciprocal basis และตองไดรับการพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
กรณีที่ผูสมัครขอรับทุนไมเปนบุคลากรสังกัดตามขอ 4.1 และ 4.2 หากสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หนวยงานของรัฐตามขอ. 4.1 หรือ 4.2 จะรับเขาทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษา ก็ใหมสี ิทธิสมัครได
ขอ 5 ประเภทของทุน
ทุนนี้เปนทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปกติ (regular program) หรือ
หลักสูตรนานาชาติ (international program) หรือหลักสูตรที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (English program)
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทัง้ นี้ไมรวมหลักสูตรที่จัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ หรือภาค
พิเศษ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนการศึกษาแบบเต็ม (Full scholarship) เปนทุนที่สนับสนุน
คาธรรมเนียมการศึกษา (tuition fees) ในวงเงินไมเกิน 150,000 บาทตอป และสนับสนุนคาที่พักและ
คาใชจายสวนตัวหรือคาใชจา ยอื่นๆ ไมเกิน 96,000 บาทตอป และสนับสนุนคาทําวิจัยและวิทยานิพนธ
ในวงเงินไมเกิน 18,000 บาทตอป โดยมีระยะเวลาในการสนับสนุนผูไดรับทุนเทากับจํานวนปของ
หลักสูตรเทานัน้ ผูรับทุนที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่ระบุไวในหลักสูตร จะตองรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการศึกษาในชวงที่ขอขยายเวลาศึกษาตอเอง
ประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนการศึกษาแบบบางสวน (Partial Scholarship) รวมกับทุนจาก
หนวยงาน/องคกรภายนอก สําหรับทุนประเภทที่ 2 นี้ มหาวิทยาลัยจะใหทุนสนับสนุนบางสวน
สําหรับบุคคลที่ไดรับทุนบางสวนจากหนวยงาน/องคกรอื่นแลว แตไมเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมคาใชจาย
ในการศึกษาทัง้ หมด โดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหทนุ สนับสนุนในสวนของคาธรรมเนียม
การศึกษา (tuition fees) ในวงเงินไมเกิน 150,000 บาทตอป หรือสนับสนุนคาที่พักและหรือคาใชจา ย
สวนตัวหรือคาใชจายอืน่ ๆ ไมเกิน 96,000 บาทตอป แลวแตจะพิจารณาเห็นสมควร โดยมีระยะเวลาใน
การสนับสนุนผูไดรับทุนเทากับจํานวนปของหลักสูตรเทานั้น ผูรับทุนที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษา
ตามเวลาที่ระบุไวในหลักสูตร จะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการศึกษาในชวงที่ขอขยายเวลาศึกษาตอ
เอง
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ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนการศึกษาแบบบางสวน (Partial Scholarship) รวมกับทุนจากคณะ
ที่จะรับบุคคลเขาศึกษา สําหรับทุนประเภทที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยจะใหทนุ สนับสนุนบางสวน สําหรับ
บุคคลที่ไดรับทุนบางสวนจากคณะแลว แตไมเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมคาใชจายในการศึกษาทั้งหมด
โดยมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหทุนสนับสนุนในสวนของคาธรรมเนียมการศึกษา (tuition fees) ใน
วงเงินไมเกิน 150,000 บาทตอป หรือสนับสนุนคาที่พักและหรือคาใชจายสวนตัวหรือคาใชจายอื่นๆ
ไมเกิน 96,000 บาทตอป แลวแตจะพิจารณาเห็นสมควร โดยมีระยะเวลาในการสนับสนุนผูไดรับทุน
เทากับจํานวนปของหลักสูตรเทานั้น ผูรับทุนที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่ระบุไวใน
หลักสูตร จะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการศึกษาในชวงที่ขอขยายเวลาศึกษาตอเอง
ที่มาของแหลงทุน

มหาวิทยาลัย
(ทุนประเภทที่ 1)
มหาวิทยาลัย
+
หนวยงาน/องคกรภายนอก
(ทุนประเภทที่ 2)

มหาวิทยาลัย
+
คณะตนสังกัดทีจ่ ะรับเขาศึกษา
(ทุนประเภทที่ 3)

ทุนสนับสนุนคา
ธรรมเนียมการศึกษา
(ตอคนตอป)

ไมเกิน 150,000 บาท
(ตามจํานวนที่จายจริง)
ไมเกิน 150,000 บาท
(ตามจํานวนที่จายจริง)
(ทุนประเภทที่ 2.1)

ทุนสนับสนุนคาที่พักและหรือ
คาใชจายสวนตัวหรือคาใชจาย
อื่นๆ
(ตอคนตอป)
ไมเกิน 96,000 บาท

รวมวงเงินทุนที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุน
(ตอคนตอป)

ไมเกิน 18,000 บาท

ไมเกิน 264,000 บาท

ไมเกิน 18,000 บาท
-

(เฉพาะกรณีที่ไมไดรับ
สนับสนุนจากแหลงทุนอื่น)

ไมเกิน 96,000 บาท
(ทุนประเภทที่ 2.2)

ไมเกิน 18,000 บาท

ไมเกิน 150,000 บาท
(ตามจํานวนที่จายจริง)
(ทุนประเภทที่ 3.1)
-

สนับสนุนคาทําวิจัยและ
วิทยานิพนธ
(ตอคนตอป)

(เฉพาะกรณีที่ไมไดรับ
สนับสนุนจากแหลงทุนอื่น)

ไมเกิน 168,000 บาท

ไมเกิน 114,000 บาท

ไมเกิน 18,000 บาท
-

(เฉพาะกรณีที่ไมไดรับ
สนับสนุนจากแหลงทุนอื่น)

ไมเกิน 96,000 บาท
(ทุนประเภทที่ 3.2)

ไมเกิน 18,000 บาท
(เฉพาะกรณีที่ไมไดรับ
สนับสนุนจากแหลงทุนอื่น)

ไมเกิน 168,000 บาท

ไมเกิน 114,000 บาท

• ในกรณีที่ผูไดรับทุนทั้ง 3 ประเภทขางตน ไมไดรับทุนสนับสนุนคาเดินทางและคาธรรมเนียมวีซา
จากแหลงทุนอื่นๆ
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะสนับสนุนคาพาหนะเดินทางเพื่อมาศึกษาและเมื่อ
สําเร็จการศึกษา ดังนี้
1. คาโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหวางประเทศอัตราตั๋วราชการ ชั้นประหยัด ซึ่งออกโดย
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จากประเทศไทยไปยังสนามบินปลายทางในประเทศ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและจากประเทศอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขงไปถึงสนามบินดอนเมือง
(ไมรวมคาโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ) หรือ
2. คาเดินทางโดยพาหนะอื่นๆ เชน รถยนตรับจาง หรือ รถไฟ ในอัตราเหมาจาย ในวงเงิน
ไมเกิน 5,000 บาท
และคาธรรมเนียมการตออายุวีซาตามทีจ่ ายจริง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรกเทานั้น
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ขอ 6 จํานวนทุนที่สนับสนุน สําหรับปการศึกษา 2549
จํานวนทั้งสิ้น 5 ทุน
ขอ 7 แหลงทุน
งบประมาณเงินรายได กองทุนรวม 3%
ขอ 8 หลักเกณฑการพิจารณาใหทนุ
8.1 ผูสมัครจะตองไดรับเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย และหรือคณะที่มหี ลักสูตรที่จะสมัครขอรับทุนเพื่อ
เขาศึกษา
8.2 ผูสมัครจะตองไดรับการยินยอมใหมาศึกษาตอจากสถาบันหรือหนวยงานตนสังกัดในประเทศของ
ตน โดยผูบังคับบัญชาสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามยินยอม
8.3 ผูสมัครจากสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน/องคกรที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย (ในระดับทบวงมหาวิทยาลัย หรือระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ ก็ได) จะไดรับ
การพิจารณาใหความสําคัญกอน กรณีเปนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไมมีขอ ตกลงความรวมมือดังกลาว
อาจไดรับการพิจารณาในลําดับความสําคัญที่นอยกวา
8.4 ผูสมัครเพื่อขอรับทุนประเภทที่ 3 จะไดรับการพิจารณาในลําดับความสําคัญมากกวาผูที่สมัครเพื่อ
ขอรับทุนประเภทที่ 2 และประเภทที่ 1 ตามลําดับ
8.5 ผูสมัครที่มีศักยภาพหรือความเปนไปไดทภี่ ายหลังจบการศึกษาแลวจะสามารถนําความรูและ
ประสบการณจากการศึกษา ไปใชใหเกิดประโยชนตอสถาบันหรือองคกร และหรือเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาสังคมและประเทศของตน จะไดรับการพิจารณาใหความสําคัญกอน
8.6 การพิจารณาจะคํานึงถึงการกระจายไปตามคณะ/สาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัย โดยใหผูที่ไดรับ
การคัดเลือกมาจากคณะตางๆ ใหมากเทาทีจ่ ะทําได เวนแต ขัดกับหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ประกาศไว
8.7 สัมฤทธิผลทางการเรียนของผูไดรับทุนจะถูกนํามาใชประกอบการพิจารณาในการใหทุนแกบุคคล
นั้นๆ ในปตอไป
ขอ 9 เงื่อนไขการรับทุน
9.1 ผูไดรับทุนจะตองเขารับการอบรมตามโครงการการอบรมเตรียมความพรอมผูเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเวลา 250 ชั่วโมง ตามความจําเปนและศักยภาพของแตละบุคคล
9.2 ระยะเวลาในการสนับสนุนผูไดรับทุนเทากับจํานวนปของหลักสูตรเทานั้น นักศึกษาที่ไมสามารถ
สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่ระบุไวในหลักสูตร จะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการศึกษาในชวงที่
ขอขยายเวลาศึกษาตอเอง
9.3 ผูรับทุนและคณะตนสังกัด จะตองสงรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาใหคณะกรรมการ เพื่อ
ใชประกอบในการพิจารณาใหทุนสนับสนุนตอในปตอไป
4

9.4 การพิจารณาการใหทุนตอเนือ่ งในปตอไป ขึ้นอยูกับดุลพินิจและการพิจารณาประเมินผลโดย
คณะกรรมการดําเนินการทุนนี้
ขอ 10 การคัดเลือกและการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจในการ
พิจารณากลั่นกรองคัดเลือก พิจารณาตัดสินผูรับทุน ซึ่งคณะกรรมการอาจกําหนดจํานวนเงินของทุนที่
จะใหแกผูไดรบั ทุนนอยกวาวงเงินตามที่ประกาศก็ได โดยพิจารณาจากการไดรับทุนสนับสนุนจาก
แหลงอื่น หรือการไดรับความชวยเหลืออยางอื่น ตลอดจนดําเนินการกําหนดหลักเกณฑเพื่อประเมิน
ผูรับทุนและพิจารณาตัดสินใหรับทุนในปตอ ไป
ขอ 11 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกโครงการนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสาระ
และลักษณะของโครงการที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ได และหากมีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550

(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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