
แนวปฏิบัติของนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)  
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
1. เป็นผู้ช่วยสอน ทำหน้าที่บรรยายทบทวน (Tutor) ช่วยเตรียม ควบคุม ตรวจงานปฏิบัติการ ตรวจข้อสอบ

ของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่มีข้อเฉลยชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ข้อวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจ หรือทำงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนตามที่ได้รับมอบหมายโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้
ควบคุม ตามความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 
 

2. เป็นผู้ช่วยวิจัย ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ทดลองในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ แปลผล หรือทำงานอ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้องกับงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้ควบคุม 

 
3. ภาระงานโดยรวม ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 9 ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/เดือน แต่

ไม่เกิน 45 ชั่วโมง/เดือน) และช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
4. การปฏิบัติงาน (รวม 12 เดือน) 

- นักศึกษาทุน รหัส 62 เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
- นักศึกษาทุน รหัส 63 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565   
- นักศึกษาทุน รหัส 64 เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565   

 
5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

นักศึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้บัณฑิตวิทยาลัย (ส่งผ่านคณะ) ภายในวันที่ 
3 ของเดือนถัดไป บัณฑิตวิทยาลัยจึงจะโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาระหว่างวันที่ 20 - 25 ของเดือน กรณี
ส่งหลังวันที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัยจะโอนให้ในเดือนถัดไป 

 
6. การเขียนรายงานรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน (TA/RA Work Report Form) 

- ต้องไม่ระบุว่าเป็น งานของนักศึกษาอย่างชัดเจน เช่น “ทบทวนวรรณกรรม” “ทำวิทยานิพนธ์” 
“เตรียมตัวสอบ” “เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ …” เป็นต้น ซึ่งงานปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยของ
นักศึกษา ไม่นับเป็นภาระงานผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัยได้ ดังนั้น คณะกรรมการทุนฯ จึงไม่
เห็นสมควรที่จะให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการเบิกจ่ายทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย สำหรับภาระงานที่
ไม่ใช่งานผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย  

- ต้องปรากฏรายละเอียดชัดเจน ไม่เป็นการรายงานแบบห้วนเกินไป จนไม่ทราบว่าเป็นงานอะไร 
หรืองานของใคร เช่น เขียนเพียง “RA” หรือ “เก็บข้อมูล” ในทุกช่วงการทำงานตลอดทั้งเดือน 
คณะกรรมการทุนฯ จึงเห็นว่าการรายงานควรระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เหมาะสม เช่น ทำอะไร 
อย่างไร หรือดำเนินการที่ไหน  

- ต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นงานของอาจารย์หรือนักศึกษา เช่น นักศึกษาปริญญาเอกช่วยตรวจ
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาปริญญาเอกอาจสามารถช่วยตรวจทานให้ได้ 
แต่ไม่ควรเป็นผู้ให้คำปรึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 

 



7. การลงนามรับรองการปฏิบัติงาน 
ผู้รับรองการปฏิบัติงานมี 4 คน ไดแ้ก่    

1) อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ดูแลการปฏิบัติงาน    
2) ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร    
3) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ/คณบดี   
4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

คนที่ 1) และคนที่ 2) ให้นักศึกษาเป็นผู้นำเอกสารไปให้อาจารย์ลงนาม   
คนที่ 3) ให้นักศึกษานำเอกสารมามอบให้เจ้าหน้าที่คณะ เพ่ือรวบรวมเสนอลงนาม และคณะทำ

หนังสือนำส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
คนที่ 4) ให้ว่างเว้นไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการ   
 

8. กรณีที่นักศึกษามีการตีพิมพ์ผลงาน/ นำเสนอผลงาน/ ผลงานอ่ืนๆ แล้ว ให้นำมายื่นพร้อมกับรายงาน
การปฏิบัติงานในแต่ละเดือนด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จะต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) ว่าได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

9. นักศึกษาจะต้องรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (Teaching/Research 
Assistantship (TA/RA) Report) ส่งบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่านคณะ) ในเดือนสุดท้ายที่รับเงินทุน  

 
 

 
 

 



Regulations for Scholarship Students as Teaching Assistant/ 

Research Assistant (TA/RA) Academic Year, 2021 

 

1. Work as a teaching assistant (TA): giving lectures and revision; assisting with 

the preparation, supervision and operational tasks; also, grading the undergraduate 

and graduate students’ exam paper with the prepared correct answers. Managing 

other duties related to teaching provided by the advisor or the designated 

professors is also included. 

 

2. Work as a research assistant (RA): collecting data; performing lab experiments; 

analyzing and interpreting the research data. Working on other assignments 

provided by the thesis advisor or the designated professors is also included. 

 

3. Total working hours: no less than 6 hours/week and no more than 9 hours                     

(no less than 24 hours/month but no more than 45 hours/month) and the student 

must have working at Graduate School no less than 12 hours/ semesters 

 

4. The duration of the operation:  

- Student Code 62 : August 2021 – July 2022 (total 12 months) 

- Student Code 63 : July 2021 – June 2022 (total 12 months) 

- Student Code 64 : June 2021 – May 2022 (total 12 months) 

 

5. Report the result of the operation: reporting the operation’s result monthly to 

Graduate School (submitted through the faculty) by the 3rd of each month. 

Graduate School will transfer the payment to the student’s account by the                          

20th –  25 th of each month (In case which the student’s report is submitted later 

than the 3rd, the payment will be transferred in the following month) 

 

6. TA/RA Work Report Form 

- Must not report the tasks as student’s assignments; such as “Reading the 

literature review” “Working on a thesis” ”Preparing for the exam” “Working 

on a thesis, chapter...” etc. The student’s thesis or research is not considered 

to be the obligations of TA/RA. Therefore, the Graduate School scholarship 

committee will not approve the disbursement for the tasks which are not 

related to those of a TA/RA student. 



- Must include clear details of the tasks and the name of the student, also the 

procedure and the place where the tasks are taken in as well. 

- Must inform clearly whether the tasks are performed in a role of a teacher or 

a student. For example; a doctoral student assists a graduate student with 

his/her thesis. In this case, a doctoral student may take a role of a proofreader 

but not as a thesis advisor. 

 

7. The approval signing for the operation 

 4 certifiers are responsible for the approval 

1. Advisor/Designated professor 

2. Principal of Major/Course 

3. Graduate School Committee Chairman of Faculty/Dean 

4. Dean of Graduate School 

The 1st and 2nd certifiers: Student her/himself brings the document to the certifiers 

The 3rd certifier: Student brings the document to the faculty staff for names 

collecting and letter proposal (to Graduate School) 

The 4th certifier: Leave blank (for Graduate School’s administration)  

 

8. For students who own the published research/ are presenting the research/ the 

others; attach the research with the monthly report. A TA or RA must 

acknowledge in his/her publication(s) that he/she has received the TA/RA 

Scholarship from the Graduate School, Chiang Mai University 

 

9. Student must submit Teaching/Research Assistantship Report to Graduate School 

(through the faculty) in the last month of payment receiving. 

 

 

 

 

 

 

 

 


