
 
 
 
 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับท่ี 3/2558 
เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) 

------------------------------------------------------ 
 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 (เพ่ิมเติม) โดย
มีหัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทดแทน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 
นั กศึ กษาสามารถดู ร ายละ เ อียด เ พ่ิม เติ ม ได้ จ ากประกาศศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาพลั ง ง านทดแทน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา ลงประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552 ทาง 
website: aerd.kku.ac.th หรือทาง e-mail: aerd.kku2552@gmail.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ ศู นย์ วิ จั ยและพัฒนาพลั ง ง านทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 08-0461-4416, 082-2293550 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

                    (รองศาสตราจารย์ธนากร  วงศ์วัฒนาเสถียร) 
           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน 
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แบบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน 

ด้วยข้าพเจ้า  นาย    นางสาว  นาง  .............................................................................................  
                    Mr.     Miss        Mrs.  .....................................................................................  
 รหัสนักศึกษา......................................................เลขประจ าตัวประชาชน ...................................................  

มีความประสงค์สมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาในระดับ 
 ปริญญาโท    ปริญญาเอก   
สาขา  ภาควิชา   
คณะ .............................................................................  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (หากทราบแล้ว)   
 

ข้าพเจ้าขอเรียนรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.1 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน............................................................................................................................................    
 

   1.2 การท างาน 
อาชีพปัจจุบัน / เคยท า   
สถานที่ท างาน  
ต าแหน่ง..................................................................................................................................................  
โทรศัพท์   โทรสาร ....................................................................                                         
(กรณีที่ท างานในมหาวิทยาลัยให้ระบุภาควิชา/โปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่สังกัดด้วย) 
 

    1.3 ภูมิล าเนา  
อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที่         ซอย          ถนน  
แขวง/ต าบล            เขต/อ าเภอ  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์    
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   1.4 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที่         ซอย          ถนน  
แขวง/ต าบล            เขต/อ าเภอ  
จังหวัด           รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์          โทรสาร  
โทรศัพท์มือถือ           E-mail  

   1.5 ข้อมูลภาษาอังกฤษ 
Organization  
Contact Address  
   
   
    

2. ประวัติส่วนตัว การได้รับรางวัลและ/หรือทุนวิจัย 
2.1 ประวัติส่วนตัว 

 เพศ      ชาย            หญิง              อายุ……….ปี         วันเดือนปีเกิด…….........……………. 

สถานภาพ      โสด   สมรส        อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................. 

การท างานปัจจุบัน      ไม่ท างาน  ท างานแตล่าเรียน   
(หากท างาน โปรดระบุ) ต าแหน่ง  ท างานตั้งแต่เดือน พ.ศ.   

2.2 ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปัจจุบัน 
ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ GPA 

     
     
     
โปรดแนบ Transcript ทุกระดับการศึกษาท่ีระบุ  

การวิจัยหรือสาขาท่ีสนใจ  
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ป. โท) หรือโครงงาน (ป. ตรี) 
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ความสามารถด้านการใช้ภาษาภาษาอังกฤษ   ดีมาก   ดี   พอใช้ 

มีคะแนน  (โปรดแนบผล)  

 TOEFL……………………….  IELTS………………………. CU TEP……………………. 

 อ่ืน ๆ ..................................       ไม่มี 

ความสามารถด้านการใช้ภาษาอ่ืนๆ (ถ้ามี)    
 
 
2.3 รางวัลด้านวิชาการ/ด้านวิจัยท่ีได้รับ  
ป ีพ.ศ. ชื่อรางวัล องค์กร 

   
   
  2.4 ทุนการศึกษาและทุนวิจัยที่ได้รับ  

ป ีพ.ศ. ทุนการศึกษาและทุนวิจัย องค์กร 
   
   

 2.5 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
 
 
 
  

   2.6 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ 
 
 
 
  

   2.7 การเสนอผลงานวิชาการ 
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   2.8 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
 
  

 2.9 สถานภาพการศึกษาปัจจุบัน 
      2.9.1 ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้ศึกษา 
               อยู่ในระหว่างการสมัคร 
               ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว    ในระดับ     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

เริ่มเข้าศึกษาเมื่อวันที.่................................................................สาขา............................................................................ 
ภาควิชา........................................................................................คณะ............................................................................ 
         2.9.2 ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ลงทะเบียนเรียนแล้ว ................หนว่ยกิต คงเหลือ....................หน่วยกิต   เกรดเฉลี่ยสะสม........................ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต่างประเทศ (ถ้ามี)  
หัวข้อวิทยานิพนธ์  
Thesis Title  
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 
 
 

                 ลงชื่อ      (ผู้สมัคร) 
               (                                                      )                                            

                                                         วันที่…………………………………….………….                       
    

U  
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ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา) 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
 

  
       ลงชื่อ……………………….………………………………. 
                                (                                                        ) 

                           วันที่………………………………………………………… 
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รายละเอียดในการสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา (เพิ่มเติม) 

1. ส าหรับผู้ท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษาให้น าเสนอเรื่องหรือแนวคิดของหัวข้อที่จะท าวิจัย
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ส่งพร้อมส าเนาจ านวน 6 ชุด) 

2. กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน 
3. แนบหลักฐานประกอบการสมัคร (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง) ดังนี้ 
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
- ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
- ใบรับรองการศึกษา 
- ใบแสดงผลการศึกษา (ถ้ามี) 

 


