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ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง ทุนการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าหรับผูป้ฏิบัตงิานในคณะสัตวแพทยศาสตร์  

เพื่อไปศึกษาต่อระดบับัณฑิตศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2566 
---------------------------------- 

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566 จ านวน 3 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. ประเภททุน 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
1.1 แบบ 1.1 (ฐานโท) ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท จัดสรรทุนเป็นเวลา 3 ปี 
1.2 แบบ 1.2 (ฐานตรี) ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท จัดสรรทุนเป็นเวลา 4 ปี 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ แบบ 1 ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท จัดสรรทุนเป็นเวลา 2 ปี 

ข. ผู้มีคุณสมบัติสมัครขอรับทุน 
1. เป็นบุคลากรสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต้องผ่านการทดลองการ

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี สามารถศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 

ค. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ผู้สนใจและมีคุณสมบัติสามารถกรอกใบสมัครแล้วลงชื่อและลงวันที่ Scan เป็นไฟล์ PDF รวมหลักฐาน
การสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน โดยเรียงล าดับดังนี้   

1. ใบสมัครทุนกรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   
2. ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ถ้ามี)  
3. คะแนนภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้   

TOEFL  - 523 (PBT) 193 (CBT)   69 (IBT)  
IELTS   - Band 5.5 
CMU e - TEGS - 65 

4. ประวัติส่วนบุคคล (CV) หรือ Portfolio 
5. Statement of purpose เป็นภาษาอังกฤษ (ไม่เกินคร่ึงหน้ากระดาษ A4) 
6. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการสนับสนุนทุนการท าวิจัย  

ง. วัน เวลา สถานที่สมัคร 
  สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หน่วย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ หม่  ห รื อ  ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่ 
https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ ค.) และ scan ไฟล์
ใบสมัครพร้อมหลักฐาน รวมไฟล์เดียวกันส่งทางอีเมลล์ grad.vetmed.cmu.ac.th ตามก าหนดรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  รอบที่ 1 เปิดรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565  
  รอบที่ 2 เปิดรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันวันที่ 3 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
  ทั้งนี้ หากมีผู้ได้รับการจัดสรรทุนครบแล้วในรอบใดก็จะไม่มีการเปิดรับสมัครในรอบต่อไป 
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จ. เงื่อนไขการรับทุน 
1. สมัครรับทุนนี้เพียงแหล่งเดียวในวันสมัครรับทุน  

  2. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องปฏิบัติงานชดใช้เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ทั้งนี้ ให้ครบก่อนวันเกษียณอายุ 
  3. เมื่อคณะฯ ได้มีประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนแล้ว ให้ผู้รับทุนด าเนินการจัดท าสัญญาการ
รับทุนกับคณะ ฯ และต้องมีผู้ค้ าประกันตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน ทั้งนี้ สาระส าคัญของการรับทุนก าหนดว่า หากผู้รับทุนศึกษาครบตามระยะเวลาที่
ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนคืน
ให้ผู้ให้ทุนพร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกจ านวนสองเท่าของเงินทุนที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด 
  4. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาตามแบบที่คณะฯ ก าหนดทุก ๆ 6 เดือน 
โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาและรับทุน 
  5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามสญัญาการรับทุน ข้อบังคับ ระเบียบ และหรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  6. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ส าเร็จการศึกษา และคณะฯ ได้เรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว แต่ผู้รับทุนไม่
ยอมกลับเข้าปฏิบัติงาน ผู้ให้ทุนมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุนพร้อมทั้ง
เบี้ยปรับอีกจ านวนสองเท่าของเงินทุนที่ได้รับทุนได้รับไปทั้งหมด 

7. กรณีผู้รับทุนไม่สามารถศึกษา หรือไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือไม่มีความก้าวหน้าของ
การศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือลาพักการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ หรือ
พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือได้รับทุนอื่นเพื่อการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันนี้ 
หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ให้
ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญารับทุนนี้ และหมดสิทธิ์การได้รับทุนทันที โดยผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุนจ านวน
สองเท่าของเงินทุนที่ได้รับทุนได้รับไปทั้งหมดพร้อมทั้งเบี้ยปรับ 

8. กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฉ. วิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคั ด เ ลื อกทุ นกา รศึ กษาระดั บบัณฑิ ต ศึ กษา  คณะสั ต วแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบข้อเขียน และจะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์ เข้ า รับการคั ด เลื อก  พร้อมแจ้ ง วัน  เวลา  และสถานที่ สอบ  โดย สามารถตรวจสอบรายชื่ อ ได้ที่ 
htt://www.vet.cmu.ac.th 

ช. การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
  คณะกรรมการคั ด เ ลื อกทุ นกา รศึ กษาระดั บบัณฑิ ต ศึ กษา  คณะสั ต วแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้พิจารณาและผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
     

    (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์) 
           คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ วา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการใช้ลายมือชือ่อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2564 เสนอในระบบ CMU e-Document ตามรหัสอ้างอิงที่ :  6301D0-F98-477 

 
 


