
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 

โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
........................................................... 

   

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดตั้งโครงการทุนปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือบรรเทา               
ความเดือดร้อน ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยในภาคการศึกษาที่  2                        
ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรทุนปฏิบัติงานฯ จ านวน 1,200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) นั้น  
 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงาน      
ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์รับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน โดยได้รับทุนปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด าเนินการดังนี้ 
  

1. กิจกรรมการรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ กรอกแบบค าขออนุมัติวงเงิน เพ่ือรับนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติ ง าน เ พ่ือช่ วย เหลือบรร เทาความเดือดร้ อนฯ  ตามแบบฟอร์ม                        
ทาง https://pts.mis.cmu.ac.th (ระบบทุนปฏิบัติงาน ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยใช้ CMU IT Account ของผู้รับผิดชอบโครงการ   
ในแบบค าขอฯ ประกอบด้วย 
      1. รายละเอียดลักษณะงาน Job Description  
     2. ช่วงเวลาในการรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน  
     3. จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (1 ต าแหน่ง = 100 ชั่วโมง) 
     4. จ านวนนักศึกษาท่ีต้องการช่วยปฏิบัติงาน 
     5. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วันนี้ 
 - 15 ธันวาคม 2565 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 
2. ประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล โดยส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและกองพัฒนานักศึกษา 

16 - 18 
 ธันวาคม 2565 

3.  พิจารณากลั่นกรอง โดย ผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงาน                
และหัวหน้าส่วนงาน ตามล าดับ 

19 - 23 
 ธันวาคม 2565 

4. สรุปผลการยื่นแบบค าขออนุมัติวงเงินสนับสนุนการรับนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ โดยส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ  
5. กองพัฒนานักศึกษาแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติวงเงินสนับสนุนการรับ
นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ  ไปยัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

26 - 29 
ธันวาคม 2565 

6. นักศึกษาสมัครขอรับทุนปฏิบัติงาน ผ่านทาง CMU-SIS โดยกรอกแบบฟอร์ม
สมัครงานในระบบ CMU Job Search และค้นหาต าแหน่งงาน พร้อมเลือก
สมัครงาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถติดต่อนัดหมายนักศึกษาเพ่ือ
สัมภาษณ์งานในรายละเอียดต่อไป 

30 ธันวาคม 2565 
เป็นต้นไป 

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการทุนปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1 มกราคม -  
30 เมษายน 2565 

8. ผู้รับผิดชอบการรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนฯ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ผ่านทางระบบทุน
ปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ภายในเวลา 23.59 น. 
ของทุกวันสิ้นเดือน 

9. กองคลังจ่ายเงินทุนปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา ผ่านทางบัญชีธนาคาร        
ของนักศึกษาโดยตรง 
9.1 หัวหน้าส่วนงานยืนยันผลการปฏิบัติงาน (5 วันท าการ) 
9.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันผลการปฏิบัติงาน (2 วันท าการ) 
9.3 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลข้อมูลการรายงานผล           
ของผู้รับผิดชอบโครงการ (3 วันท าการ) 
9.4 กองคลังส่งข้อมูลการโอนเงินให้ธนาคาร (5 วันท าการ) 
9.5 ธนาคารโอนเงินให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับทุนปฏิบัติงาน 

ภายใน 20 วันท าการ 
ของเดือนถัดไป 
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2. เงื่อนไขในการรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ 

2.1 ทุนปฏิบัติ งานส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระดับชั้น ปริญญาตรี                   
ที่ช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมง จะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 
50 บาท 1 โครงการปฏิบัติงานได้ 100 ชั่วโมง เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

2.2 ระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2565 
2.3 ประเภทงานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติ ได้แก่ งานของมหาวิทยาลัย งานเอกสารส านักงาน 

ช่วยงานด้านการเรียนการสอน ผู้ช่วยสอน งานวิจัย งานสืบค้นข้อมูล งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ งานพิมพ์                                  
งานแปล งาน Startup เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ งานออกแบบ งานประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

2.4 กรณีที่มีนักศึกษาสมัครท างานมากกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ ขอให้ส่วนงานพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ เพ่ือเป็นทุนปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาในสังกัด ต่อไป 
   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่    5   ธันวาคม 2565 
 
 
 

      
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 


