ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐๔๑/๒๕๖๑)
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
----------------------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มี น โยบายส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ให้ ส ามารถ
สาเร็จการศึกษา โดยจะจัดสรรทุน การศึกษาให้ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ (ทุนการศึกษาประเภท ก) จึงมีความ
ประสงค์จะดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภท ก ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
๑.๑ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๒ มีความประพฤติดีเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา
๑.๓ ขาดแคลนทุนทรัพย์
๑.๔ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสาเร็จการศึกษาได้
๑.๕ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษามีรายได้น้อยกว่าปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท(หกหมื่นบาทถ้วน)
หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่มีบุต ร หรือผู้อยู่ใน
อุ ป การะก าลั งศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท่ าขึ้ น ไป มากกว่ า ๑ คน หรื อ
นั ก ศึ ก ษาไม่ มี บิ ด า มารดา หรื อ ผู้ อุ ป การะอย่ างแท้ จ ริ ง โดยมี ห ลั ก ฐานยื น ยั น ว่ า สมควรได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษา
๒. การขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภท ก
จะต้องดาเนินการดังนี้
๒.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภท ก ได้ที่ https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/1.pdf
หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา/หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือที่กองพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๒.๒ กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
๒.๓ แนบรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป พร้อมกับใบสมัคร
๒.๔ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือรองคณบดี/อาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา/พัฒนานักศึกษา คณะที่นักศึกษา
สังกัดเสนอความคิดเห็นในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
๒.๕ แนบเอกสารรับรองรายได้ของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
๒.๖ แนบเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสของบิดามารดา
๒.๗ แนบหนังสือยืนยันจากผู้บริหารสถานศึกษาเดิมที่สาเร็จการศึกษาหรือ คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
โดยรับ รองว่าเป็ น ผู้ ส มควรได้รับ การสนั บ สนุน ทุนการศึกษา (กรณี ที่นั กศึกษาไม่มี บิดา/มารดาหรือผู้ อุปการะ
อย่างแท้จริง)
๒.๘ ยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสาร/หลั ก ฐาน ภายในวัน ที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ที่ ห น่ ว ยกิ จการ
นักศึกษา/หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด

-๒-

๒.๙ ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่ http://sac.kku.ac.th ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.๑๐ เข้ารับการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ กองพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๓. เอกสาร/หลักฐานในการสมัครขอรับทุนการศึกษา
๓.๑ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่กาหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/1.pdf )
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๓.๓ สาเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔ เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของบิดา/มารดา/ผู้อุปการะ
๓.๕ เอกสารแสดงสถานภาพการสมรสของบิดามารดา/ผู้อุปการะ ตามแต่กรณี
๓.๖ หนังสือยืนยันจากผู้บริหารสถานศึกษาเดิมที่สาเร็จการศึกษาหรือ คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
โดยรับรองว่าเป็นผู้สมควรได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
๓.๗ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภท ก ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร/
หลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวัน และเวลาราชการ ที่หน่วยกิจการนั กศึกษา/
หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารรับรองรายได้ของบิดา/มารดา หรือ
ผู้ปกครอง หรือเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสของบิดามารดา หรือหนังสือยืนยันจากผู้บริหารสถานศึกษาเดิม
ที่สาเร็จการศึกษา หรือ คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดได้ทันภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะอนุโลมให้จัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมได้ในวันสัมภาษณ์เท่านั้น
๕. เอกสารรับรองรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ
๕.๑ กรณี บิดา/มารดา/ผู้อุปการะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างทั่วไปให้รับรองรายได้
ตามแบบพิมพ์ทกี่ าหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/2.pdf) พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้
๕.๒ กรณี บิดา/มารดา/ผู้อุปการะ ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ให้รับรองรายได้
ตามแบบพิมพ์ที่กาหนด ดาวน์โหลดได้ที่ https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/2.pdfพร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้
และรูปถ่ายร้านค้า/สถานประกอบการ
๕.๓ กรณี บิดา/มารดา/ผู้อุปการะ ประกอบอาชีพรับราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ที่ต้นสังกัดออกให้
๕.๔ กรณี บิดา/มารดา/ผู้อุปการะไม่ได้ประกอบอาชีพ ให้รับรองว่าไม่ได้ประกอบอาชีพและ
ไม่มีรายได้ พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
๕.๕ กรณีนักศึกษาไม่มีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะอย่างแท้จริง ต้องมีหนังสือยืนยันจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเดิมที่สาเร็จการศึกษา หรือ คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยรับรองว่าเป็นผู้สมควรได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษา
๖. เอกสารแสดงสถานภาพการสมรสของบิดามารดา
๖.๑ กรณีบิดา มารดา หย่าร้างให้แนบสาเนาทะเบียนหย่าพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๖.๒ กรณีบิดา มารดา เลิกร้าง โดยไม่มีการจดทะเบียนสมรสให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง

-๓(ดาวน์โหลดได้ที่https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/3.pdf) และแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
๖.๓ กรณีไม่ทราบข้อมูลบิดา หรือมารดา ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้างและแนบสาเนาบัตร
ข้าราชการของผู้รับรอง
๖.๔ กรณีบิดา หรือมารดา เสียชีวิตให้แนบสาเนาใบมรณบัตร
๗. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุนการศึกษา
๗.๑ ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุจาเป็น
๗.๒ ขาดคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๙๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น(ข้อ ๗) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกาหนดในการรับทุนการศึกษาตามมติของคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗.๓ สละสิทธิ์
๗.๔ ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า ๓๐ คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

