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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   ทุนการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  

ส านักงานการตรวจสอบภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
-----------------------  

 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ของส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจสอบภายใน 
และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการมีคุณวุฒิในระดับ  
ที่สูงขึ้น เป็นไปด้วยความเหมาะสมสามารถเพ่ิมพูนคุณวุฒิให้สูงขึ้น และน าความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจสอบภายใน ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  อาศัยอ านาจอ านาจตามในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
มหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจสอบภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  2/2564  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จึงให้ 
 1. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
สั งกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจสอบภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
 2 . ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจสอบภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับนี้แทน  
 3. ให้มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ ตามข้อ 5 ของ  
ประกาศ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดประเภทรายจ่ายรายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้
ของมหาวิทยาลั ยฉบับที่  8/2552 ( เ งิน อุดหนุน เ พ่ือการ พัฒนาผู้ ปฏิบั ติ ง านในมหาวิทยาลั ย )  
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 
 4.  ให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 
      4.1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
      4.1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า และข้าราชการ  
ในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจสอบภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
โดยปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา   
      4.1.2 อายุไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ โดยนับถึงวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครทุน 
      4.1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกด าเนินคดีทางวินัย และ 
      4.1.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลังในระยะเวลา 3 ปี นับแต่การประเมิน 
ครั้งล่าสุดอยู่ในระดับดีข้ึนไป  
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                 4.2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน 
      4.2.1 การจัดสรรทุนการศึกษา จะพิจารณาจัดสรรให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งและต่อหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  
   (1) เป็นหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่ ได้ รับการรับรองจากส านั กง าน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
   (2) ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การจัดอันดับใน 10 อันดับแรกของประเทศไทย โดยการจัดดับจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ คือ QS World 
University Rankings และ Times Higher Education World University Rankings 
   4.2.2 ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้ลาศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน
ปกต ิ
  4.2.3 ก าลังศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา จากสถาบันการศึกษาแล้ว  
  4.2.4 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา จะสนับสนุนเท่าที่จ่ ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา 
ที่ก าหนด ดังนี้ 
 (1) ระดับผู้อ านวยการกอง/เลขานุการส านัก/เลขานุการศูนย์ และระดับหัวหน้างาน 
จะให้เท่าที่จ่ายจริง ตามระยะเวลาหลักสูตร  
 (2) ระดับสายปฏิบัติการ ในจ านวนเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่หลักสูตร 
ในระดับบัณฑิตศึกษาก าหนด จ านวนเงินตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อหลักสูตร 
 (3) ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่และมีความประสงค์จะขอรับทุน ให้จ่ายทุนสนับสนุน
การศึกษาตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เหลือของหลักสูตร  

  4.2.5 การเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการศึกษาจะจ่ายตามภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
  4.2.6 ยึดหลักการกระจายทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
  4.2.7 ส านักงานมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนให้ปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

 ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครเดือนเมษายน - พฤษภาคม และจะด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกผู้รับทุนในเดือนมิถุนายน ของทุกปี 

 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม และจะด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกผู้รับทุนในเดือนมกราคม ของทุกปี 

      4.3. วิธีการสมัครขอรับทุน 
  4.3.1 ผู้ประสงค์จะขอสมัครรับทุน ให้ยื่นใบสมัคร ได้ที่  กองบริหารงานบุคคล  
ส านักงานมหาวิทยาลัย (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่  hr.oop.cmu.ac.th หัวข้อทุนการศึกษา )  
พร้อมกับแนบเอกสารตามท่ีประกาศนี้ก าหนด และเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
      4.3.2 ให้กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัยน าเสนอคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณา ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจสอบ
ภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
      4.4.  เงื่อนไขการรับทุน 
      4.4.1 ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีผู้ค้ าประกันตาม
แบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
      4.4.2 หากผู้รับทุนการศึกษา ครบตามทีระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะงดให้ทุน และผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนคืนให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเบี้ย
ปรับเป็นจ านวนสองเท่าของเงินทุนที่ผู้รับทุนได้รับทั้งหมด 
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  4.4.3 ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาตามแบบ และระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
  4.4.4 ผู้ที่ได้รับทุนและส าเร็จการศึกษาแล้ว หากมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นในคราวต่อไป จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ระยะเวลาที่
ได้ไปศึกษาในครั้งแรก 
  4.4.5 เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนอาจน าคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น มาเพ่ิมเติมคุณวุฒิใน
ทะเบียนประวัติได้ แต่ไม่สามารถน ามาปรับวุฒิหรือเปลี่ยนต าแหน่งของตนเองได้ 
  4.4.6   เมื่อส าเร็จการศึกษาต้องมาปฏิบัติงานในงานเดิม ต าแหน่งเดิม เงินเดือน โดยมีผล
การปฏิบัติงานดีเยี่ยมหรือดีมาก (ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายที่ท างาน)  
 4.5. การเบิกจ่ายทุน 
    ให้ผู้รับทุนท าเรื่องขอเบิกเงินทุนจากมหาวิทยาลัย โดยแนบเอกสารหลักฐานดังนี้  
   4.5.1 สรุปค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน พร้อมทั้งใบเสร็จค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(ต้องระบุ) โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และส่งเรื่องไปยังกองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป  
   4.5.2 ให้แนบแบบรายงานความก้าวหน้า และผลการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
โดยผ่านต้นสังกัด และส่งเรื่องไปยังกองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 5. กรณีที่ มี เหตุ ผลและความจ า เป็ นที่ ไ ม่ เป็น ไปตามประกาศฉบับนี้  ให้ อยู่ ในดุ ล พินิ จ  
ของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  
ส านักงานการตรวจสอบภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 6. ผู้ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุน
การศึกษาส าหรับผู้ ปฏิบัติ งานในส านักงานมหา วิทยาลัย  ส านักงานการตรวจสอบภายใน และ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ให้รับทุนตามประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป จนกว่า
จะเสร็จสิ้นการศึกษา  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  
   ประกาศ   ณ  วันที่     20     ธันวาคม พ.ศ.  2565 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 


