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ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สาขาอายุรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2565
................................................
ด้ว ย คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ร่ว มกับ วิทยาลั ยวิช าชีพการสั ตวแพทย์
ชานาญการแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจาบ้าน เพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โดยจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับ ทุน เข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล พร้อมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
ก. จำนวนทุนที่รับสมัครคัดเลื อก จานวน 2 ทุนๆ ละ 100,000 บาท/คน/ปี ระยะเวลาการรับ
ทุนตามหลักสูตร 3 ปี
ข. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นบุคลากรสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านการทดลองการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
2. เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และ
3. มีประสบการณ์วิชาชีพด้านคลินิกจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภารับรองไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
4. ได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship) จากสถาบันที่สัตวแพทย
สภารับรองไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
5. ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ หรือ
6. ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
ค. เงื่อนไขและข้อผูกพันในกำรรับทุน
1. เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้เป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ให้ครบก่อนวัน
เกษียณอายุ
2. เมื่อคณะฯ ได้มีประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนแล้ว ให้ผู้รับทุนดาเนินการจัดทาสัญญา
การรับทุน และต้องมีผู้ค้าประกันตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน ทั้งนี้ สาระสาคัญของการรับทุน
กาหนดว่า หากผู้รับทุนศึกษาครบตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุนพร้อม
ทั้งเบี้ยปรับอีกจานวนสองเท่าของเงินทุนที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด
3. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามสัญญาการรับทุน ข้อบังคับ ระเบีย บ และหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกาหนดอย่าง
เคร่งครัด
เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเลคทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการใช้ลายมือชือ่ อิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

-24. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สาเร็จการศึกษา และคณะฯ ได้เรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว แต่ผู้รับ
ทุน ไม่ยอมกลั บ เข้าปฏิบั ติงาน ผู้ ให้ ทุนมีสิทธิจะบอกเลิกสัญ ญานี้ได้ โดยผู้ รับทุนยินยอม
ชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุนพร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกจานวนสองเท่าของเงินทุนที่ได้รับทุนได้รับไป
ทั้งหมด
5. กรณีผู้รับทุนซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา หากจะขอรับทุนอื่นต้องได้รับอนุญาตจากคณะฯ ก่อน
6. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกๆ 6 เดือน
คณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น ฯ จะรับ พิ จารณาเฉพาะผู้ ที่ ส่ งข้ อ มูล ค าขอรับ การจั ด สรรทุ น ฯ
ที่ครบถ้ว นเท่านั้ น ในกรณี ที่มีปั ญ หาให้ ฝ่ายเลขานุการนาเสนอเป็นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ อ
พิจารณาตัดสินต่อไป
ง. กำรสมัครรับทุน
ผู้สมัครจัดทาคาขอรับการคัดเลือกตามแบบฟอร์มที่กาหนด ยื่นเรื่องที่หน่วยทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทั่วไป พร้ อมทั้งแนบเอกสารครบถ้วน สามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.vet.cmu.ac.th
และยื่ น ใบสมั ค รที่ ง านบริ ห ารทั่ ว ไป ส านั ก งานคณะสั ต วแพทยศาสตร์ หรื อ ทาง E-mail: rungfah.
d@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
จ. วิธีกำรคัดเลือก
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนจากการประเมินความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากทักษะและความเชี่ยวชาญ และความสอดคล้องกับความต้องการของคณะฯ
กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
ฉ. กำรรับทุน
1. ให้ ผู้ รับ ทุน ยื่ น เรื่ องยืน ยัน การรับ ทุนตามแบบฟอร์ม ยืน ยัน การรับ ทุนที่ งานบริห ารทั่ วไป
สานักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
2. ให้ผู้รับทุนจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสัญญา
ค้าประกันสาหรับสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เมื่อผู้รับทุนจัดทาสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับทุนยื่นเรื่องขอเบิกจ่าย
เงินทุนเสนอต่อคณะฯ ภายใน 7 วัน
4. การเบิกจ่ายเงินทุนในปีต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลารับทุน ให้ผู้รับทุนยื่นขอเบิกจ่ายเงินทุน
โดยแนบสาเนาแบบรายงานความก้าวหน้า,ผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
คณะฯ เพื่อส่งเรื่องไปยังงานคลัง ต่อไป
ช. ให้คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนตามความเหมาะสม
ซ. กรณีที่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ ประกาศฉบับนี้ ให้เสนอคณบดีวินิจฉัย และให้ถือคาวินิจฉัย
ของคณบดีเป็นที่ยุติ
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
(ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์)
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
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