
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1411/2565) 

เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเพ่ือเขารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคการศึกษาตน  ประจําปการศึกษา  2565  

สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ข้ึนไป (รหัส 64.. ลงไป)   

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

       ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 959/2559) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหการชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย ตามขอบังคับบรรลุตามวัตถุประสงค นั้น 

              ในการนี้   มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน                     

มีความประสงคจะเปดรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเขารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคการศึกษาตน                  

ประจําปการศึกษา  2565  สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป (รหัส 64.. ลงไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ประเภททุนการศึกษา 

 1.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไมตอเนื่อง ทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี                     

ในวาระครบรอบ  40  ป มหาวิทยาลัยขอนแกน (ทุนการศึกษาประเภท ข) ทุนละ 10,000 บาทตอปการศึกษา 

 1.2 ทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก หนวยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องคกรสาธารณะกุศล /           

ผูมีจิตศรัทธาบริจาค 

 1.3 ทุนชวยเหลือ covid-19 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565  ทุนละ 2,000 บาท 
 

        2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับทุนการศึกษา 

              2.1 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป(รหสั 64.. ลงไป) และไมไดอยูระหวางลาพักการศึกษา 

                 2.2 เปนผูมีความประพฤติดี เปนสุภาพชน  

 2.3 ไมเปนผูไดรับทุนอ่ืนใด ยกเวนเปนผูไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

2.4 มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือผูใหทุนการศึกษากําหนด ท้ังนี้ ใหเปนไปตามประกาศท่ี

เก่ียวของกับทุนการศึกษานั้น ๆ 

           3. วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษา 

  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของแตละคณะ โดยการสัมภาษณหรือ

วิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

  3.1 ทุนการศึกษาท่ีมีมูลคามากกวา 10,000 บาทตอทุนการศึกษา ใหคณะกลั่นกรองนักศึกษา

เพ่ือเขาสัมภาษณโดยคณะกรรมการทุนการศึกษาสวนกลางอีกครั้งหนึ่งตามจํานวนท่ีคณะกรรมการทุนการศึกษากําหนด 
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  3.2 ทุนการศึกษาท่ีมีมูลคาไมเกิน 10,000 บาท ใหคณะกรรมการทุนการศึกษาจัดสรรจํานวน

ทุนไปตามคณะตางๆตามความตองการทุนการศึกษาของแตละคณะ เพ่ือท่ีคณะจะจัดสรรใหผูรับทุนตอไป 

      4. กําหนดการรับสมัครและข้ันตอนการขอทุนการศึกษา 
 

 

ลําดับ วัน เดือน  ป ขั้นตอน ชองทางการติดตอหรือบริการ 

4.1 วันจันทร์ที่ 13  มิ.ย. -  วัน

จันทร์ที่ 25 ก.ค. 2565 

เวลา 16.30 น. (UTC+7) 

นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา 

ผานเว็บไซตและอัปโหลดไฟลเอกสาร

ประกอบ 

https://scholarship.kku.ac.th 

เว็บไซต https://scholarship.kku.ac.th  

หรือ LINE Open Chat สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

 
4.2 วันจันทร์ที ่1 ส.ค.  -  วนัศุกร์

ที่ 19 ส.ค. 2565 

คณะต้นสังกัดของนักศึกษาดำเนินการ 

กลั่ นกรองและพิ จารณ าคั ดเลื อก

นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา 

หน่วยกิจการนักศึกษา/หน่วยพัฒนานักศึกษา 

ของคณะทีน่ักศึกษาสังกัด 

4.3 วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์        

สัมภาษณ์ทนุการศึกษาส่วนกลาง        

ที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท 

เว็บไซต https://scholarship.kku.ac.th  

 

4.4 วันศุกร์ที่ 26 ส.ค –              

วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2565 

นักศึกษาที่มีรายชื่อจองวันและเวลาเพื่อ

เข้ารับการสัมภาษณ์ 

เว็บไซต https://sac-old.kku.ac.th/q 

4.5 วันจันทร์ที่ 29  ส.ค. –     

วันอาทติย์ที่ 4 ก.ย. 2565 

นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อ

คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาส่วนกลาง 

ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย 

ณ  หองประชุม  2  ชัน้ 2  

กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ    

หรือ ออนไลน์ผา่นระบบ Zoom Meeting 

4.6 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 

2565 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทีไ่ด้รับ

ทุนการศึกษามหาวทิยาลัยขอนแก่น    

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565  

https://scholarship.kku.ac.th 

 

           

       5. เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

      5.1 กรอกขอมูลสมัครขอรับทุนการศึกษา ผานเว็บไซต  https://scholarship.kku.ac.th 

ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 13  มิ.ย.   ถึง  วันจันทร์ท่ี 25 ก.ค. 2565 เวลา 16.30 น. (UTC+7)  (ปดระบบ) 

     5.2 เอกสารประกอบการสมัครสามารถดาวนโหลดและกรอกขอมูล เพ่ืออัปโหลดผานเว็บไซต   

https://scholarship.kku.ac.th  มีดังนี้  

  5.2.1  ใบเสนอความคิดเห็นอาจารยท่ีปรึกษาหรือ อาจารยฝายกิจการนักศึกษา/อาจารยฝายพัฒนา

นักศึกษาของคณะ/หัวหนาหนวยพัฒนานักศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด  

  5.2.2 เอกสารรับรองรายไดผูปกครอง (บิดา  มารดาหรือผูอุปการะ) พรอมท้ังแนบสําเนาบัตร

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐของผูรับรอง 

  5.2.3 กรอกขอมูลจากพิกัดละติจูดและลองจิจูด Google Maps หรืออัปโหลดรูปบาน 

https://scholarship.kku.ac.th/
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                            รูปท่ี 1  ถายระยะใกลใหเห็นตัวบาน และบานเลขท่ี 

         รูปท่ี 2  ถายระยะใกลใหเห็นตัวบานท้ังหลัง 

         รูปท่ี 3  ถายระยะใกลใหเห็นบานท้ังหลัง บริเวณรอบบาน ทองฟาและพ้ืนดิน 
 

       6. หลักเกณฑและเง่ือนไขการรับและจายเงินทุน 
 

                  6.1 การจายเงินทุนการศึกษาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

                  6.2 นักศึกษาท่ีไดรับทุนตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจน

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับการรับทุน หากปรากฏวาผูไดรับทุนฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามในกรณีใดๆ ก็ดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกนจะงดใหทุน 

       6.3 นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จะตองชวยเหลือกิจกรรมของคณะ

หรือมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงฝกให

นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทํางานจํานวนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ปการศึกษา  

                  6.4 สิทธิในการไดรับทุนเปนอันระงับและคณะอนุกรรมการทุนการศึกษาอาจพิจารณาใหตองคืน

เงินทุนท่ีไดรับไปแลวตามเหตุดังตอไปนี้ 

6.4.1 ผูไดรับทุนลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  

6.4.2 ขาดคุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุนตามประกาศฉบับนี้ เนื่องจากใหขอมูล               

        อันเปนเท็จ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือขอกําหนดในการรับทุนการศึกษา 

6.4.3 ผูไดรับทุนสละสิทธิ์ 

6.4.4 ถูกตัดคะแนนความประพฤติภายหลังไดรับทุนการศึกษา ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง   

         รวมกันเกินกวา 30 คะแนน ท้ังนี ้ใหเปนมติของคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา 
 

           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 

 

                              (รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์  ภักดี) 

                           รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

                                        ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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