
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 2775/2565) 

เรื่อง หลักเกณฑการใหทนุสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการเรียนรูกับสถาบันตางประเทศ 

(International Learning Experience Scholarship) 

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

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี พัฒนาตนเองสู

การเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีโลกทัศนและสมรรถนะสากลมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการเรียนรูกับสถาบัน

ตางประเทศ และสงเสริมมหาวิทยาลัยขอนแกนสูความเปนนานาชาติ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 และตามความในขอ9.4 (1) และขอ 30 ของขอบังค ับมหาว ิทยาล ัยขอนแกน ว าด วย 

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ .2565 ประกอบก ับมต ิท ี ่ประช ุมคณะกรรมการคณะกรรมการบร ิหารการคล ังและพ ัสดุ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั ้งที่ 10/2565 เมื ่อวันที ่ 26 ตุลาคม 2565 จึงออกประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไวดังนี้  

ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2775/2565) เรื่อง หลักเกณฑ

การใหทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการเรียนรูกับสถาบันตางประเทศ (International Learning 

Experience Scholarship) 

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตน 

ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 977/2564) เรื่อง หลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันตางประเทศ (Outbound Student Exchange Scholarship) 

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 

ขอ 4  ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ส  วน ง าน” หมายความว  า  ส  วน ง านตามมาตรา  9  แห  งพระร าชบ ัญญ ัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ที่มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน 
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“สถาบันตางประเทศ” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันฝกอบรม

วิชาชีพในตางประเทศ ซึ่งเปนสถาบันที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย โดยหนวยงานของ

รัฐ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีรัฐมอบหมายในประเทศนั้นๆ  หรือองคกรตางประเทศ บริษัทตางประเทศ หรือสถานที่

อ่ืนๆ อาทิ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ โรงแรม อุทยานในตางประเทศ  

“กิจกรรม” หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูโดยลงทะเบียนเรียนรายวิชา ฝกงาน 

ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนดานศิลปะ

และวัฒนธรรม กิจกรรมที่สงเสริมการรับรูชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับนานาชาติ กับสถาบัน

ตางประเทศ ในสถานท่ีจริง (On-site) และ/หรือแบบเสมือนจริง (Virtual)  

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

การเรียนรูกับสถาบันตางประเทศ 

“ทุน” หมายความวา ทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการเรียนรู กับสถาบัน

ตางประเทศ 

“นักศึกษา”หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตร ี

“กิจกรรมแบบเสมือนจริง (Virtual)” หมายความวา กิจกรรมที่ใชการถายทอดเนื้อหาผาน

ทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต หรือ

สัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม 

ขอ 5 ขอกำหนดและเงื่อนไขในการขอรับทุนสนับสนุน 

นักศึกษาผูขอรับทุนสนับสนุน จะตองไดรับการเสนอชื่อจากสวนงานตนสังกัด โดยจะตอง

ผานความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำสวนงานและจัดเรียงลำดับความสำคัญของผูสมัครในกรณีมี

มากกวา 1 ราย และเมื ่อสิ ้นสุดกิจกรรมจะตองจัดทำรายงาน พรอมหลักฐานการเขารวมกิจกรรม และ

ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม โดยจัดทำตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนำสงมหาวิทยาลัย 

ภายใน 30 วัน หลังจากเดินทางกลับประเทศไทย หรือสิ้นสุดกิจกรรม และจะตองเปนไปตามขอกำหนดและ

เงื่อนไข ดังนี้ 

5.1 ระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม 

ระบุระยะเวลาเขารวมกิจกรรมชัดเจน ดังนี ้

5.1.1 ระยะเวลาการเขารวมกิจกรรมกับสถาบันตางประเทศในสถานที่จริง (On-site) 

ตั้งแต 1 สัปดาหขึ้นไป หรือ 

5.1.2  ระยะเวลาการเขารวมกิจกรรมแบบเสมือนจริง (Virtual) ตั้งแต 12 ชั่วโมงข้ึนไป 

ในกรณีที่การเขารวมกิจกรรมนอยกวาระยะเวลาที่กำหนดในขอ 5.1.1 และ 

ขอ 5.1.2 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
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5.2 รูปแบบกิจกรรม 

 5.2.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรวมเรียนในรายวิชากับสถาบันตางประเทศ 

ซึ่งตองเปนรายวิชาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่กำลังศึกษาอยูและมีการรับรองจากสวนงานโดยตองระบุชื่อวิชาที่

ลงทะเบียนเรียน และชวงเวลาใหชัดเจน  

5.2.2 การฝกงาน หรือฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ ที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

5.2.3 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู การแลกเปลี่ยนดานศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่สงเสริมการ

รับรูชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับนานาชาติ   

5.3 ในกรณีเขาเรียนหรือฝกงานหรือฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ ตองมีหนังสือหรือ

หลักฐานการตอบรับเขารวมกิจกรรม และจะตองเปนเอกสารที่ออกโดยสถาบันตางประเทศเทานั้น ไมใช

เอกสารที่ออกโดยสำนักงานตัวแทน  (Agency) 

5.4 ในกรณีเขารวมกิจกรรมแบบเสมือนจริง (Virtual) ใหมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินการ

ลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงินการเขารวมกิจกรรม ซึ่งระบุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอยางชัดเจน และจะตอง

เปนเอกสารที่ออกโดยสถาบันตางประเทศเทานั้น 

5.5 ในกรณีเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนดานศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่

สงเสริมการรับรูชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับนานาชาติ ตองมีหนังสือเชิญใหเขารวมกิจกรรม 

ขอ 6 งบประมาณและการจัดสรรทุน 

6.1 งบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที ่ไดร ับจัดสรรในแตละ

ปงบประมาณ 

6.2 การจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับสถาบันตางประเทศแบบสถานที่

จริง ในลักษณะเหมาจายแบงตามเขตพ้ืนที่และระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม ดังนี ้ 

เขตพ้ืนที่ ระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม ทุนสนับสนุน 

6.2.1 เขตพื ้นที ่ในประเทศลาว 

กัมพูชา เวียดนาม  

ระยะเวลานอยกวา 2 สัปดาห วงเงินไมเกิน 10,000 บาท 

ระยะเวลา 2-8 สัปดาห วงเงินไมเกิน 20,000 บาท 

ระยะเวลา 8 สัปดาห ขึ้นไป วงเงินไมเกิน 30,000 บาท 

6.2.2 เขตพื ้นที ่นอกเหนือจาก

ขอ 6.2.1 

ระยะเวลานอยกวา 2 สัปดาห วงเงินไมเกิน 20,000 บาท 

ระยะเวลา 2-8 สัปดาห วงเงินไมเกิน 40,000 บาท 

ระยะเวลา 8 สัปดาห ขึ้นไป วงเงินไมเกิน 50,000 บาท 

6.3 การจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับสถาบันตางประเทศแบบเสมือน

จริง (Virtual) โดยเบิกจายจากใบเสร็จรับเงิน ตามที่จายจริง  
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6.4 การจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับสถาบันตางประเทศแบบสถานที่จริง 

(On-site) และเสมือนจริง (Virtual) ใหคิดตามระยะเวลาการเขารวมกิจกรรมแบบสถานที่จริง (On-site) และ

เหมาจายไมเกินวงเงินในขอ 6.2  

ทั้งนี้ วงเงินในการอนุมัติอาจมีการปรับตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มี

ผูสมัครที่มาจากสวนงานเดียวกันหลายคน เดินทางไปเพ่ือทำกิจกรรมเดียวกัน  

ขอ 7 หลักเกณฑการพิจารณาใหทุน จะพิจารณาจัดสรรทุนตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

7.1 ระยะเวลาการเขารวมกิจกรรม 

7.2 รูปแบบกิจกรรม 

7.3 สถาบันตางประเทศที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ หรืออยูในการจัดอันดับ 1 ใน 

400 ของโลกโดยการจัดอันดับของ Time Higher Education (THE) หรือ QS World University Ranking หรือ

สถาบันที่มีสาขาวิชาที่โดดเดนในมหาวิทยาลัยโลก  

7.4 การกระจายไปตามสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหครอบคลุมและทั่วถึง 

7.5 ผูสมัครขอรับทุนตองสงเอกสารถูกตองครบถวนตามที่กำหนดไว  

ขอ 8 การขอสละสิทธิ์ หรือขอเปลี่ยนแปลงวันในการทำกิจกรรม ตองแจงตอมหาวิทยาลัยเปน

ลายลักษณอักษร 

ขอ 9 การคัดเลือกและการประกาศผล 

 ใหคณะกรรมการ มีอำนาจในการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก และพิจารณาตัดสินผูรบัทุน 

ซึ่งคณะกรรมการ อาจกำหนดจำนวนเงินของทุนที่จะใหแกผูไดรับทุนนอยกวาวงเงินตามที่ประกาศก็ได หรือ

หากนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในสถาบันตางประเทศที่นอกเหนือจากที่ระบุขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ โดยจะมีการพิจารณาทุนแบบจัดประชุมพิจารณาหรือแบบเวียนแจงคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณา  ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม โดยอำนาจการพิจารณาสูงสุดเปนของประธานคณะกรรมการ 

ข อ 10 หล ักเกณฑ เง ื ่อนไข และว ิธ ีการในการร ับสม ัครทุนฯ ให เป นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เก่ียวของ 

ขอ 11 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเปน มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกทุนนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง

สาระและลักษณะของทุนที่แตกตางไปจากท่ีกำหนดไวในประกาศน้ีไดและหากมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยของอธิการบดีหรือผูที่

อธิการบดีมอบหมายถือเปนที่สิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันที่ 14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

vilaivan
Chanchai01 Stamp
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