ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 40/2559)
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนฝกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
ประจําปการศึกษา 2558 รอบที่ 3
..............................................................

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 14/2559) ไดประกาศรับสมัครทุนฝกอบรมนักวิจัย
หลั ง ปริ ญ ญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 รอบที่ 3 ไปแล ว นั้ น บั ด นี้ ค ณะกรรมการฯ
ไดพิจารณาโครงการวิจัยและศักยภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัยแลว ผูที่ผานการพิจารณามีดังนี้
ลําดับที่
1

รหัสทุน
58329

ชื่อ-สกุล

คณะ

ศ.ดร.โสพิศ วงศคํา

แพทยศาสตร

2

58330

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

เทคนิคการแพทย

3

58331

รศ.ดร.ปยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

วิทยาศาสตร

4

58332

รศ.ดร.วัชรินทร ลอยลม

แพทยศาสตร

5

58333

ศ.ดร.อรุณรัตน ฉวีราช

วิทยาศาสตร

6

58334

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

เภสัชศาสตร

7

58335

รศ.ดร.ศุภลักษณ ศรีจารนัย

วิทยาศาสตร

8

58336

รศ.ดร.ชาญวิทย ลีลายุวัฒน

เทคนิคการแพทย

เงื่อนไขการรับทุน
1. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ตองเสนอชื่อผูเขารับการฝกอบรมเพื่อรับทุนฯ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศ
ใหไดรับทุน หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ การเสนอชื่อผูเขารับการฝกอบรมใหทําเปนบันทึกขอความ พรอมแนบประวัติ
ผูเขารับการฝกอบรม ตามแบบฟอรมที่แนบทายประกาศนี้ สงถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการ ลําดับที่ 1 รหัสทุน 58329 ตองทําการปดสัญญารับทุน Post-Doctoral Training ทุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก ในโครงการมหาวิ ทยาลัยวิจั ยแหงชาติ (NRU) กอนจึ งจะสามารถเสนอรายชื่อฯ และทําสัญญารับทุนนี้ไ ด
การเสนอรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมเพื่อรับทุนฯ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันประกาศนี้ เชนกัน

2. ผูเขาฝกอบรมตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา และสําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป
2.2 อายุไมเกิน 40 ป
2.3 มีโครงการวิจัยที่มีที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) รองรับและมีแผนการฝกอบรม
2.4 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI หรือไดรับการ
จดทะเบี ยนทรั พ ย สิน ทางป ญญา ย อ นหลั ง 5 ป (พ.ศ.2554-2558) รวมกั น หรื ออย า งใดอย า งหนึ่ ง
ไมนอยกวา 2 เรื่อง โดยมีชื่อผูเขาฝกอบรมเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง
3. ใหผูที่ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเสนอใหเปนผูเขาฝกอบรม ทําสัญญารับทุนที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
โดยนําหลักฐานตอไปนี้มาแสดง
3.1 สัญญารับทุน (ตามแบบฟอรมที่กําหนด) จํานวน 3 ฉบับ กรอกรายละเอียด และติดรูปถายใหเรียบรอย
ทั้ง 3 ฉบับ (รูปถายตองเปนรูปถายหนาตรง สุภาพ)
3.2 รูปถายแบบเดียวกันกับที่ติดในสัญญาอีก 1 แผน เขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจงดานหลังรูป
3.3 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3.4 หลักฐานแสดงผลการศึกษา การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Transcript) 1 ชุด
3.5 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผูเขาฝกอบรม) ประเภทออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสาขายอยศูนยอาหาร(คอมเพล็กซ) 1 ชุด
3.6 ประวัติทั่วไป และประวัติการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI หรือไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2554-2558) โดยใชแบบฟอรมที่กําหนด 1 ชุด
3.7 โครงการวิจัย ของที่ปรึกษาโครงการฯ ที่เสนอขอทุน 1 ชุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารยสุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

เอกสารแนบทายประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 40/2559)
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนฝกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
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รหัสทุน………………………….……
ประวัติผูเขารับการฝกอบรม
โครงการการฝกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ

(ไทย) ………………………………………………………………………………………………………….………….....................
(อังกฤษ) …………………………………………………………………………………….....................................................
วัน-เดือน-ปเกิด...................................................................................................อายุ ....................ป...................เดือน
ตําแหนง…...............……………………………………………..………………………………………..………………..................…….......
หนวยงานตนสังกัด .....................................................................................................................................…....………
สถานที่ติดตอได ...........................................................................................................................................…....
...........................................................................................................................................…....
โทรศัพท
...........................................................................................................................................…....
โทรสาร
...........................................................................................................................................…….
อีเมล
...........................................................................................................................................…....

2. ประวัติการศึกษา
ปที่จบการศึกษา ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

3)ประวัติการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย (แสดงผลงานตีพิมพ หรือรางวัลที่ไดรับ หรือจดสิทธิบัตรยอนหลังไมเกิน 5 ป)
(พ.ศ.2554-2558)

ลายมือชื่อ……………………………………………………..
(ผูเขารับการฝกอบรม)
ลายมือชื่อ……………………………………………………..
(ที่ปรึกษาโครงการวิจยั )

