ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1410/2565)
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเขารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 65)
----------------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 959/2559) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหการชวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ตามขอบังคับบรรลุตามวัตถุประสงค นั้น
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น โดยคณะกรรมการทุ น การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
มีความประสงคจะเปดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเขารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2565 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 65) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภททุนการศึกษา
1.1 ทุ น การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ต อ เนื่ องจนสํ าเร็จ การศึ กษาตามหลั ก สู ต ร สํ าหรั บ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง (ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนละ 30,000 บาทตอปการศึกษา
1.2 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไมตอเนื่อง ทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระ
ครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน (ทุนการศึกษาประเภท ข) ทุนละ 10,000 บาทตอปการศึกษา
1.3 ทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก หนวยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องคกรสาธารณะกุศล /
ผูมีจิตศรัทธาบริจาค
1.4 ทุนชวยเหลือ covid-19 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ทุนละ 2,000 บาท
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับทุนการศึกษา
2.1 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 (รหัสขึ้นตนดวย 65) และไมอยูในระหวางลาพักการเรียน
2.2 สําหรับผูสมัครทุ นตอเนื่องตามขอ 1.1 ตองมีรายไดครอบครัวผูปกครอง (บิดา มารดาหรือ
ผูอุปการะ) ของนักศึกษามีรายไดรวมกันไมเกิน ปละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) หรือในกรณีที่มีบุตรหรือ
ผูอยู ในอุ ปการะกํ าลั งศึ กษาอยู ในระดั บ ประกาศนีย บั ตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเที ยบเทาขึ้น ไป มากกวา 1 คน
มีรายไดรวมกันไมเกินปละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
2.3 เปนผูมีความประพฤติดี เปนสุภาพชน
2.4 ไมเปนผูไดรับทุนอื่นใด ยกเวนเปนผูไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
2.5 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือผูใหทุนการศึกษากําหนด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศที่
เกี่ยวของกับทุนการศึกษานั้น ๆ

-23. วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา
ใหดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการทุนการศึกษาของแตละคณะ โดยการสัมภาษณหรือ
วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.1 ทุนการศึกษาที่มีมูลคามากกวา 10,000 บาทตอทุนการศึกษา ใหคณะกลั่นกรองนักศึกษา
เพื่อเขาสัมภาษณโดยคณะกรรมการทุนการศึกษาสวนกลางอีกครั้งหนึ่งตามจํานวนที่คณะกรรมการทุนการศึกษากําหนด
3.2 ทุนการศึกษาที่มีมูลคาไมเกิน 10,000 บาท ใหคณะกรรมการทุนการศึกษาจัดสรรจํานวน
ทุนไปตามคณะตางๆตามความตองการทุนการศึกษาของแตละคณะ เพื่อที่คณะจะจัดสรรใหผูรับทุนตอไป
4. กําหนดการรับสมัครและขั้นตอนการขอทุนการศึกษา
ลําดับ

วัน เดือน ป

4.1 วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. - วัน
จันทร์ที่ 25 ก.ค. 2565
เวลา 16.30 น. (UTC+7)

ขั้นตอน

ชองทางการติดตอหรือบริการ

นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา
เว็บไซต https://scholarship.kku.ac.th
ผานเว็บไซตและอัปโหลดไฟลเอกสาร หรือ LINE Open Chat สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ประกอบ
https://scholarship.kku.ac.th

4.2 วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. - วันศุกร์ คณะต้นสังกัดของนักศึกษาดำเนินการ
ที่ 19 ส.ค. 2565
กลั่ นกรองและพิ จารณ าคั ดเลื อก
นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสี ิทธิ์
4.3 วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565
สัมภาษณ์ทนุ การศึกษาส่วนกลาง
ที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท
นักศึกษาที่มีรายชื่อจองวันและเวลาเพื่อ
4.4 วันศุกร์ที่ 26 ส.ค –
วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2565 เข้ารับการสัมภาษณ์

หน่วยกิจการนักศึกษา/หน่วยพัฒนานักศึกษา
ของคณะทีน่ ักศึกษาสังกัด

4.5 วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. –
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2565

ณ หองประชุม 2 ชัน้ 2
กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
หรือ ออนไลน์ผา่ นระบบ Zoom Meeting

4.6 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย.
2565

นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อ
คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาส่วนกลาง
ตามวันและเวลาทีน่ ัดหมาย
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทีไ่ ด้รับ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต https://scholarship.kku.ac.th

เว็บไซต https://sac-old.kku.ac.th/q

https://scholarship.kku.ac.th

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565
5. เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
5.1 กรอกขอมูลสมัครขอรับทุนการศึกษา ผานเว็บไซต https://scholarship.kku.ac.th
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. ถึง วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 16.30 น. (UTC+7) (ปดระบบ)
5.2 เอกสารประกอบการสมัครสามารถดาวนโหลดและกรอกขอมูล เพื่ออัปโหลดผานเว็บไซต

-3https://scholarship.kku.ac.th มีดังนี้
5.2.1 ใบเสนอความคิดเห็นอาจารยที่ปรึกษาหรือ อาจารยฝายกิจการนักศึกษา/อาจารยฝายพัฒนา
นักศึกษาของคณะ/หัวหนาหนวยพัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด
5.2.2 เอกสารรับรองรายไดผูปกครอง (บิดา มารดาหรือผูอุป การะ) พรอมทั้งแนบสําเนาบัตร
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐของผูรับรอง
5.2.3 กรอกขอมูลจากพิกัดละติจูดและลองจิจูด Google Maps หรืออัปโหลดรูปบาน
รูปที่ 1 ถายระยะใกลใหเห็นตัวบาน และบานเลขที่
รูปที่ 2 ถายระยะใกลใหเห็นตัวบานทั้งหลัง
รูปที่ 3 ถายระยะใกลใหเห็นบานทั้งหลัง บริเวณรอบบาน ทองฟาและพื้นดิน
6. หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับและจายเงินทุน
6.1 การจายเงินทุนการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.2 นักศึ กษาที่ ไดรั บทุ นต องปฏิบั ติต ามระเบีย บข อบังคับ มหาวิทยาลั ย ขอนแก น ตลอดจน
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการรับทุน หากปรากฏวาผูไดรับทุนฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามในกรณีใดๆ ก็ดี
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะงดใหทุน
6.3 นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จะตองชวยเหลือกิจกรรมของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทํางานจํานวนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ปการศึกษา
6.4 สิทธิในการไดรับทุนเปนอันระงับและคณะอนุกรรมการทุนการศึกษาอาจพิจารณาใหตองคืน
เงินทุนที่ไดรับไปแลวตามเหตุดังตอไปนี้
6.4.1 ผูไดรับทุนลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
6.4.2 ขาดคุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุนตามประกาศฉบับนี้ เนื่องจากใหขอมูล
อันเปนเท็จ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดในการรับทุนการศึกษา
6.4.3 ผูไดรับทุนสละสิทธิ์
6.4.4 ถูกตัดคะแนนความประพฤติภายหลังไดรับทุนการศึกษา ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
รวมกันเกินกวา 30 คะแนน ทั้งนี้ ใหเปนมติของคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์ ภักดี)
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

