
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ฉบับที่ 19/๒๕๖4 

เร่ือง รายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย แบบ Active Recruitment  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64…) 

    
 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในลักษณะ                   
ผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) แบบ Active Recruitment
ระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์และให้ส่วนงานวิชาการมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนที่ตรงตามความต้องการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย ฉบับที่ 6/๒๕๖4 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 นั้น มหีลักสูตรขอรับการจัดสรรทุน รวมทัง้สิ้น 42 หลักสูตร
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาผู้ขอรับการจัดสรรทุน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
๒๕๖4 มีผู้ได้รับทุนรวม 42 คน ดังนี้ 
 
 ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

1. นายพณภณ จอมนงค ์(Ps.) เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว เกษตรศาสตร์ 
2. นายศกนต์ธนา ชมสวรรค์ (Ps.) ปฐพีศาสตร์และการจัดการฯ เกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวพรประภา คำภิระแปง โรคพืช เกษตรศาสตร์ 
4. นายมานนิพันฌ ์ ทองคำ (Ps.) สัตวศาสตร ์ เกษตรศาสตร์ 
5. นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม (Ps.) ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาฯ เกษตรศาสตร์ 
6. นายอังกูร เขาเหิน โอษฐวิทยา ทันตแพทยศาสตร ์
7. นางสาวณัฐวด ี อินต๊ะชัย (Ps.) วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ เทคนิคการแพทย์ 
8. นายสุมณฑล หมูจุน พยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร ์
9. นายธวลัธรณ ์ ชัยมงคล กายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร ์

10. นางสาวณัฐณิชา ศิริแก้ว (Ps.) ชีวเคมี แพทยศาสตร ์
11. นายจิรภัค รัตนพัฒนากุล (Ps.) เภสัชวิทยา แพทยศาสตร ์
12. นางสาวพัณณิตา โหละสุต สรีรวิทยา  แพทยศาสตร ์
13. นางสาวพชิชาภา ลินแสนกาศ เภสัชศาสตร ์ เภสัชศาสตร ์
14. นางสาวธิตญิา เหล่าอัน (Ps.) ประวัติศาสตร์ มนุษศาสตร์ 
15. นายสทุัศน ์ ศรีเสน (Ps.) ศิลปะและการออกแบบ วิจิตรศิลป ์
16. นางณทัธ์ชวลั เจริญเลิศธนกิจ (Ps.) ความหลากหลายทางชีวภาพฯ  วิทยาศาสตร ์
17. นายอเนก นองมณี คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
18. นายนพวิทย ์ คำโท๊ะ เคมี วิทยาศาสตร ์
19. นางสาวมนัญชญา ใจดีกาศ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร ์
20. นายรุจิภาส ยงสวาสดิ์ (Ps.) จุลชีววิทยาประยุกต์  วิทยาศาสตร ์
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 ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
21. นายพงศ์รพ ี เลาห์รอดพันธุ์ ชีววิทยา  วิทยาศาสตร ์
22. นายเอกวิทย ์ กิตติยะ (Ps.) ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร ์
23. นายอติวุฒ ิ บุญหลำ ธรณีวิทยา  วิทยาศาสตร ์
24. นางสาววรพรหม พัสธรธัชกร ฟิสิกส์ประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์
25. Mr. Naga Sridhar KOKA วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร ์
26. นายปัณณธร ธนดลเมธาพร (Ps.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร ์
27. Mrs.Nang Mie Mie HTUN (Ps.) สถิติประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์
28. นายกัณฐัศว ์ มั่นสุวรรณ (Ps.) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ 
29. นายราชันย ์ ขันทกสิกรรม วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมศาสตร์ 
30. นางสาวสุชาดา พันธุ์สถิตย์วงศ ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ 
31. นายธนวัฒน ์ มณี การศึกษา ศึกษาศาสตร ์
32. นายพิทยา ดวงตาคำ หลักสูตรการสอนฯ ศึกษาศาสตร ์
33. นายสุกฤษฎ ์ ทองไกรรัตน์ (Ps.) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
34. นางสาววลิาวลัย ์ ศรีชัยกูล (Ps.) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
35. นายอรรคพล สาตุ้ม (Ps.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศาสตร ์
36. Ms.Ting ZHANG สังคมศาสตร์  สังคมศาสตร ์
37. นางสาวพนิทร์พจน ์ พรหมเสน (Ps.) สาธารณสุขศาสตร ์ สาธารณสุขศาสตร ์
38. นางสาวเบญญาภา กิจเวช (Ps.) เทคโนโลยชีีวภาพ บัณฑิตวิทยาลยั 
39. นายพชิญตม ์ ศรีใส (Ps.) เทคโนโลยชีีวภาพ บัณฑิตวิทยาลยั 
40. Mr. Hongkang ZUO (Ps.) นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีฯ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมและ

ดิจิทัล 
41. นายมณฑล อ้นวันนา การจัดการความรู้ฯ  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
42. Mr. Yay CHANN (Ps.) สถาบนันโยบายสาธารณะ สถาบนันโยบายสาธารณะ 

 
บัณฑิตวิทยาลัยจะมอบทุนผู ้ช่วยสอน/ผู ้ช ่วยวิจัย (TA/RA) ให้ทุนละไม่เกิน ๑๐๘ ,๐๐๐ บาท       

(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา  
ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ตามภาระงานที่ได้รับความ
เห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้กำกับดูแล  สาขาวิชา  คณะ  วิทยาลัย  หรือสถาบันที่สังกัด จึงขอแจ้งให้นักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์รับทุนทราบและปฏิบัติดังนี้ 

 
๑. ให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้กำกับดูแลงาน TA/RA  สาขาวิชา  คณะ  

วิทยาลัย หรือสถาบันที่สังกัด เพื่อจัดทำข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Terms of 
Reference/Job Description for TA/RA) ร่วมกัน และนำมายื่นในวันรายงานตัวยืนยันการรับทุน 

 
๒. ให้นักศึกษามารายงานตัวยืนยันการรับทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 20 

มิถุนายน พ.ศ. 2564  ณ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่
อยู่ต่างประเทศ สามารถยืนยันการรับทุนทาง e-mail ได้ที่ jareerat.y@cmu.ac.th หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่า 
สละสิทธิ์การรับทุน     
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โดยมีเอกสารประกอบการยืนยันรับทุน ดังนี้ 

(1) ข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Terms of Reference/Job 
Description for TA/RA) 

(2) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น 
(3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ

สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 แผ่น 
 

๓. นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนฯ ซึ่งจะจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
Meeting ID: 632 814 3230 ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย การรายงานผลการปฏิบัติงาน (JD: Job Description) การ
รับเงินทุน ฯลฯ และขอให้นักศึกษาเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้กำกับดูแลงาน TA/RA มาร่วมปฐมนิเทศด้วย  

 
๔. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา

ประเภททดลองเรียน (Provisional Student) จะต้องผ่านเงื่อนไขการเป็นนักศึกษาเต็มเวลา (Full time 
Student) สำเร็จ โดยให้นำผลภาษาอังกฤษ มายื่นภายในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ชั้น ๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะสามารถเป็นผู้รับทุน TA/RA ได้ 

 
ทั้งนี้ จำนวนทุนที่เหลือ 8 ทุน จะนำไปจัดสรรตามเกณฑ์ทุน TA/RA รอบปกติ ปีการศึกษา 2564 

ตามอัตราส่วนต่อไป และผู้ที่ได้รับทุน CMU Presidential Scholarship จะต้องเลือกที่จะรับเพียงทุนใดทุนหนึ่ง
เท่านั้น 

 

ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


