เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ
ครั้งที่ .....4/2560....... วาระที่ ....... 3.2........

รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาและเกณฑ์การพิจารณา
1. ทุนสาหรับสมาชิก
1.1 จานวนทุน
ทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับสมาชิก จานวน 30 ทุน ๆ ละ 4,000.00 บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน
120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
1.2 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทุกระดับชั้น
(3) ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนตามแบบที่ สอ.มช. กาหนด
1.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) สาเนาใบระเบียน/ ผลการศึกษาของปีที่ผ่านมา / หลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนปี 2561 (อย่างใด
อย่างหนึ่ง)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
(3) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(4) Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด
1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน
คณะกรรมการศึกษาฯ จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน โดยใช้เกณฑ์อายุ
การเป็นสมาชิก ระดับชั้นที่ศึกษา และเงินได้รายเดือน ตามลาดับ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็น
อันสิ้นสุด เกณฑ์การพิจารณา สามารถกาหนด คะแนน ประกอบการตัดสินอย่างชัดเจน
- อายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง
- ระดับการศึกษาที่เป็นพื้นฐานควรมาก่อน
- เงินเดือน/รายได้ของของสมาชิก
- หากมีกรณีพิเศษ ให้กรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว
การปฏิบัติ
1) จัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง และคะแนนเต็มของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ตามลาดับ ดังนี้
เกณฑ์พิจารณา
คะแนนเต็ม
ขั้นของคะแนน
1. อายุการเป็นสมาชิก
10
ให้การเป็นสมาชิกปีละคะแนน เกินกว่า 10 ปีได้คะแนน 10 เท่ากัน กรณี ที่
ต่อเนื่อง
ผู้สมัครเคยได้รับทุน ให้หักคะแนน ปีละ 2 คะแนน โดยใช้ฐานข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง ยกตัวอย่าง เป็นสมาชิกต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป ได้คะแนน
เต็ม 10 คะแนน ในช่วง 3 ปีย้อนหลังเคยได้รับทุนประเภทนี้มาแล้ว 3 ครั้ง
สมาชิ ก จะถู ก หั ก 6 คะแนน คงเหลื อ 4 คะแนน เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ ต้ อ งไม่ เกิ น
จานวนปีตามหลักสูตรที่สมาชิกลงทะเบียนเรียน
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หลักสูตร 3 ปี
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หลักสูตร 2 ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หลักสูตร 4 ปี
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2. การศึกษา

5

3. เงินเดือน

5

การศึกษาชั้น ม.ปลายหรือต่ากว่า
อนุ ป.หรือเทียบเท่า
ป.ตรี หรือเทียบเท่า
ป.โทหรือเทียบเท่า
ป.เอกหรือเทียบเท่า
ไม่เกิน 7,500
7,501 - 10,000
10,001 – 15,000
15,001 – 20,000
มากกว่า 20,000

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

2) ใช้คะแนนรวมในการตัดสิน ตามคะแนนสูงไปหาต่า กรณีที่คะแนนเท่ากัน กรรมการจะใช้วิธีจับฉลาก

/2.ทุนอุดหนุน…
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2. ทุนอุดหนุนการศึกษา
2.1 ระดับการศึกษาและจานวนทุน
ทุนประเภทอุดหนุนการศึกษา จานวน 255 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 592,500.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งตามระดับช่วงชั้น ดังนี้
ระดับชั้น

จานวนเงิน

จานวนทุน

1) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1- 6

ทุนละ 1,500.00 บาท

60

2) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3

ทุนละ 2,000.00 บาท

40

3) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ปวช. / ปวส. / ปวท. /อนุปริญญา

ทุนละ 2,500.00 บาท

85

4) ระดับปริญญาตรี

ทุนละ 3,000.00 บาท

70

2.2 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
(1) เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด โดยสมาชิกมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน
เดือนละ 25,000.00 บาท และมีอายุการเป็นสมาชิก สอ.มช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์)
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
(4) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาดังนี้
4.1 ระดับประถมศึกษา (ป. 1 - ป.6)
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.50
4.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6)
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.75
4.3 ระดับอาชีวศึกษา - ระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
(5) ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนตามแบบที่ สอ.มช. กาหนด
2.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิก
(2) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(3) สาเนาใบระเบียน / ผลการศึกษาของปีที่ผ่านมาพร้อมหน้าปก
(4) ใบสาคัญการหย่า / ใบมรณะบัตร (แล้วแต่กรณี)
(5) Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด
(6) เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่เคยได้รับ (ในกรณีที่ได้รับทุนจากที่อื่น)
2.4 เกณฑ์การพิจารณาทุน
คณะกรรมการศึกษาฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน
255 ทุน โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกที่ขอรับทุน อายุการเป็นสมาชิก
สถานภาพครอบครัว และจานวนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามลาดับ ผลการพิจารณา
/ตัดสินของ...
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ตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด เกณฑ์การพิจารณา กาหนด คะแนน ประกอบการตัดสินอย่างชัดเจน
- พิจารณาตามระดับช่วงชั้นที่กาหนดไว้
- เงินเดือน/รายได้ของบิดาหรือมารดาที่เป็นสมาชิก
- อายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องของบิดามารดา
- สถานภาพของครอบครัวสมาชิก เช่น ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ หย่าร้าง แยกกันอยู่
- จานวนบุตรที่เรียนของแต่ละครอบครัว
- หากมีกรณีพิเศษให้ กรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว
การปฏิบัติ
1) จัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง และคะแนนเต็มของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ตามลาดับ ดังนี้
เกณฑ์พิจารณา
คะแนนเต็ม
ขั้นของคะแนน
1 .เงินเดือน
10
ไม่เกิน 15,000
10 คะแนน
15,001 – 17,000
8 คะแนน
17,001 – 19,000
6 คะแนน
19,001 – 21,000
4 คะแนน
21,001 – 23,000
2 คะแนน
23,001 – 25,000
1 คะแนน
2. อายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง

10

ให้การเป็นสมาชิกปีละคะแนน เกินกว่า 10 ปีได้คะแนน 10 เท่ากัน

3. สถานภาพครอบครัว

7

ผู้สมัครที่บิดาหรือมารดา
- เสียชีวิต
- ทุพพลภาพ
- หย่าร้าง / แยกกันอยู่
- อยู่ร่วมกัน
จานวนบุตร 3 คนขึ้นไป
จานวนบุตร 2 คน
จานวนบุตร 1 คน

4. จานวนบุตรที่เรียน

3

7 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

2) ใช้คะแนนรวมในการตัดสิน ตามคะแนนสูงไปหาต่า กรณีที่คะแนนเท่ากัน กรรมการจะใช้วิธีจับฉลาก

/3. ทุนเรียนดี...
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3. ทุนเรียนดี
3.1 ระดับการศึกษาและจานวนทุน
ทุนประเภทเรียนดี จานวน 185 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) แบ่งตาม
ระดับช่วงชั้น ดังนี้
ระดับชั้น

จานวนเงิน

จานวนทุน

1) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2- 6

ทุนละ 1,500.00 บาท

70

2) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3

ทุนละ 2,000.00 บาท

45

3) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ปวช. / ปวส. /ปวท. /อนุปริญญา

ทุนละ 2,500.00 บาท

30

4) ระดับปริญญาตรี

ทุนละ 3,000.00 บาท

40

3.2) คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
(1) เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด ซึ่งมีอายุการเป็นสมาชิก สอ.มช.
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์)
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
(4) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้
4.1 ระดับชั้น ป.2 – ม.6
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50
4.2 ระดับอาชีวศึกษา – ระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
(5) ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนตามแบบที่ สอ.มช. กาหนด
3.3) หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิก
(2) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(3) สาเนาใบระเบียน / ผลการศึกษาของปีที่ผ่านมา พร้อมหน้าปก ทั้ง 2 ภาคเรียน
(4) ใบสาคัญการหย่า / ใบมรณะบัตร (แล้วแต่กรณี)
(5) Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด
(6) เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่เคยได้รับ (ในกรณีที่ได้รับทุนจากที่อื่น)
3.4) เกณฑ์การพิจารณาทุน
คณะกรรมการศึกษา ฯ จะพิ จ ารณาคัดเลื อกจากผู้ ส มัครขอรับทุ นที่ มีคุ ณ สมบัติ ครบตามเกณฑ์ ที่ กาหนด
จานวน 185 ทุน โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากระดับผลการเรียนของปีที่ผ่านมา อายุการเป็นสมาชิก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกที่ขอรับทุน และสถานภาพครอบครัว ตามลาดับ ผลการพิจารณา
/ตัดสินของ...
หน้า 5 จาก 7

ตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด เกณฑ์การพิจารณากาหนด คะแนน ประกอบการตัดสินอย่างชัดเจน
- ผลการเรียนโดยเรียงตามลาดับ
- อายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องของบิดามารดา
- เงินเดือน/รายได้ของบิดาหรือมารดาที่เป็นสมาชิก
- สถานภาพของครอบครัวสมาชิก เช่น ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ หย่าร้าง แยกกันอยู่
- หากมีกรณีพิเศษให้กรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว
การปฏิบัติ
1) จัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง และคะแนนเต็มของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ตามลาดับ ดังนี้
เกณฑ์พิจารณา
คะแนนเต็ม
ขั้นของคะแนน
1. ผลการเรียน
10
เทียบตามเกรดตามระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้น ป. 2 – ม. 6
เกรดเฉลี่ย 3.91 – 4.00
10 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.81 - 3.90
9 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.71 - 3.80
8 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.61 - 3.70
7 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.50 - 3.60
6 คะแนน
ระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 3.81 - 4.00
10 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.61 - 3.80
9 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.41 - 3.60
8 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.21 - 3.40
7 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 3.00 – 3.20
6 คะแนน
2. อายุการเป็นสมาชิก
10
ให้การเป็นสมาชิกปีละคะแนน เกินกว่า 10 ปีได้คะแนน 10 เท่ากัน
ต่อเนื่อง
3. เงินเดือน
6
ไม่เกิน 10,000
6 คะแนน
10,001 – 15,000
5 คะแนน
15,001 – 20,000
4 คะแนน
20,001 – 25,000
3 คะแนน
25,000 – 30,000
2 คะแนน
30,000 ขึ้นไป
1 คะแนน
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4. สถานภาพครอบครัว

4

ผู้สมัครที่บิดาหรือมารดา
- เสียชีวิต
- ทุพพลภาพ
- หย่าร้าง / แยกกันอยู่
- อยู่ร่วมกัน

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

2)ใช้คะแนนรวมในการตัดสิน ตามคะแนนสูงไปหาต่า กรณีที่คะแนนเท่ากัน กรรมการจะใช้วิธีจับฉลาก
4. ทุนเพื่อการออมทรัพย์
4.1 ระดับการศึกษาและจานวนทุน
บุ ต รสมาชิ ก ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ต่ า งๆ จ านวน 300 ทุ น ๆ ละ 1,000.00 บาท รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น
300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
4.2 คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
(1) เป็ นบุตรของสมาชิก สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด ซึ่ งมีอายุการเป็นสมาชิก สอ.มช.
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) ศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ระดับปริญญาตรี (อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์)
(3) ยื่นใบสมัครขอรับทุนและใบเปิดบัญชีเงินฝากตามที่ สอ.มช. กาหนด
4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัครขอรับทุนตามแบบที่ สอ.มช. กาหนด
(2) ใบเปิดบัญชีเงินฝาก
(3) สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิก
(4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
4.4 เกณฑ์การพิจารณาทุน
พิจารณาจากอายุการเป็นสมาชิกเรียงจากมากไปหาน้อย
4.5 เงื่อนไขการรับทุน
เมื่อสมาชิกได้รับทุนการศึกษาประเภทออมทรัพย์ สมาชิกปฏิบัติดังนี้
(1) ฝากเงินโดยหักจากเงินเดือนเข้าออมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร จานวน 200.00 บาท เป็นเวลา 5 เดือน
(2) เมื่อฝากครบ 1,000.00 บาท สอ.มช. จะฝากสมทบให้ 1,000.00 บาท
(3) สามารถถอนเงินได้หลังครบกาหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินสมทบ
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