
TA/RA Work Report for (MM/YY) ………./……………             -1-         Scholarship Grantee’s Name………………………….. 

 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนอาจารย์/ผู้ช่วยวิจัย 
TA/RA Work Report Form 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
Graduate School, Chiang Mai University 

 
วันท่ี……....  เดือน...............  ปี.......... 
Date    Month               Year(BE) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)          .  ช่ือกลาง (ถ้ามี)          .  นามสกลุ          . 
I am (Mr/Mrs/Ms) Name in English  Middle Name (if any)  Family/Last Name 
รหัสนักศึกษา          .  หมายเลขโทรศัพท์          .  Email:          . 
Student Code   Telephone No.   

ระดับ:      ☐ ปริญญาเอก ☐ ปริญญาโท หลักสตูร:    ☐ ปกต ิ ☐ นานาชาต ิ ☐ อื่นๆ 
Level of Study: Doctoral  Master’s  Program:        Regular International Other (please specify) 
สาขาวิชา          .   แบบ/แผน      /    .  คณะ          . 
Major/Field of Specialization  Type/Plan   Faculty of 

ขอรายงานผลการปฏบิัติงาน              ☐  ผู้ช่วยอาจารย์/ ☐ ผูช่้วยวิจัย             ประจำเดือน ...............  ปี พ.ศ. ........  ดังนี ้
would like to report the work done  as a Teaching Assistant/Research Assistant    for Month                  Year(BE) 
 
Date/Month/Year Activities Work Hours Remarks 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Total Work Hours   
 
 

(ลงช่ือ)..................................................นักศึกษา 
(Signature)                       Student 

GS-2016-F203 



TA/RA Work Report for (MM/YY) ………./……………             -2-         Scholarship Grantee’s Name………………………….. 

ขอรับรองว่าเป็นงานท่ีไดร้ับมอบหมาย และนักศึกษาได้
ปฏิบัติงานตามที่รายงานจริง 
 
(ลงนาม)................................. อาจารย์ที่ปรึกษา/ผูค้วบคุมดูแล 
(Signature)                 Student’s Advisor/Supervisor in Charge 
(                                          ) 

     /       /        . 

ขอรับรองว่าการปฏิบตัิงานดังกล่าว ไม่กระทบต่อการเรียนของ 
น.ศ. และคณุภาพการสอนของหลกัสูตร/สาขาวิชา 
 
(ลงนาม) ........................................ประธานฯ หลักสตูร/สาขา 
(Signature)                                 Academic Program Chair 
(                                          ) 

     /       /        . 
 
เห็นชอบ การปฏิบัติงานการเป็นผูช่้วยสอน/ผู้ช่วยวิจัยตามที่
รายงาน 
 
(ลงนาม) ........................................ประธานฯ บ.ศ. คณะ/บว. 
(Signature)                                  Executive Program Chair 
(                                          ) 

     /       /        . 

 
อนุมัติให้เบิกจ่ายทุนผู้ช่วยสอน/ผูช่้วยวิจัยได้ 
 
 
(ลงนาม) ........................................คณบดีบณัฑติวิทยาลยั 
(Signature)                            Dean of  Graduate School 
(                                          ) 

     /       /        . 
 



TA/RA Work Report for (MM/YY) ………./……………                      -1-                      Scholarship Grantee’s Name………………………….. 

การเขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนอาจารย์/ผู้ช่วยวิจัย 
TA/RA Work Report Form 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
Graduate School, Chiang Mai University 

 
วันท่ี……....  เดือน...............  ปี.......... 
Date    Month               Year (BE) 

 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)          .  ช่ือกลาง (ถ้ามี)          .  นามสกลุ          . 
I am (Mr/Mrs/Ms) Name in English  Middle Name (if any)  Family/Last Name 
รหัสนักศึกษา          .  หมายเลขโทรศัพท์          .  Email:          . 
Student Code   Telephone No.   

ระดับ:      ☐ ปริญญาเอก ☐ ปริญญาโท หลักสตูร:    ☐ ปกต ิ ☐ นานาชาต ิ ☐ อื่นๆ 
Level of Study: Doctoral  Master’s  Program:        Regular International Other (please specify) 
สาขาวิชา          .   แบบ/แผน      /    .  คณะ          . 
Major/Field of Specialization  Type/Plan   Faculty of 
 
 
ขอรายงานผลการปฏบิัติงาน              ☐  ผู้ช่วยอาจารย์/ ☐ ผูช่้วยวิจัย             ประจำเดือน ...............  ปี พ.ศ. ........  ดังนี ้
would like to report the work done  as a Teaching Assistant/Research Assistant    for Month                  Year (BE) 
 
 
 
Date/Month/Year Activities Work Hours Remarks 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

Total Work Hours   
 
 

 (ลงช่ือ)..................................................นักศึกษา 
 (Signature)                       Student 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



TA/RA Work Report for (MM/YY) ………./……………                      -2-                      Scholarship Grantee’s Name………………………….. 

 
ขอรับรองว่าเป็นงานท่ีไดร้ับมอบหมาย และนักศึกษาได้
ปฏิบัติงานตามที่รายงานจริง 
 
(ลงนาม)................................. อาจารย์ที่ปรึกษา/ผูค้วบคุมดูแล 
(Signature)                 Student’s Advisor/Supervisor in Charge 
(                                          ) 

     /       /        . 

ขอรับรองว่าการปฏิบตัิงานดังกล่าว ไม่กระทบต่อการเรียนของ 
น.ศ. และคณุภาพการสอนของหลกัสูตร/สาขาวิชา 
 
(ลงนาม) ........................................ประธานฯ หลักสตูร/สาขา 
(Signature)                                 Academic Program Chair 
(                                          ) 

     /       /        . 
 
เห็นชอบ การปฏิบัติงานการเป็นผูช่้วยสอน/ผู้ช่วยวิจัยตามที่
รายงาน 
 
(ลงนาม) ........................................ประธานฯ บ.ศ. คณะ/บว. 
(Signature)                                  Executive Program Chair 
(                                          ) 

     /       /        . 

 
อนุมัติให้เบิกจ่ายทุนผู้ช่วยสอน/ผูช่้วยวิจัยได้ 
 
 
(ลงนาม) ........................................คณบดีบณัฑติวิทยาลยั 
(Signature)                            Dean of  Graduate School 
(                                          ) 

     /       /        . 
 

 

 



แนวปฏิบัติและคำอธิบายการเขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนอาจารย์/ผู้ช่วยวิจัย  
(TA/RA Work Report Form) 

 
 วัน เดือน ปี ที่รายงาน: ต้องไม่เป็นอักษรย่อ โดยกรอกเป็นวันสุดท้ายที่ปฏิบัติงานครบตามจำนวนชั่วโมงท่ี
ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน ซึ่งจะต้องตรงกับตารางการปฏิบัติงาน ตัวอย่างการเขียน วันสุดท้ายของการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คือวันที่ 20/06/2564 ต้องลงเป็น วันที่ 20 เดือน มิถุนายน ปี 2564 
 
 ข้อมูลผู้รับทุน: กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ห้ามเว้นว่าง 
 
 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน: 
(1) ให้ทำเครื่องหมายว่าเป็นผู้ช่วยอาจารย์/ผู้ช่วยวิจัย หรือทั้งสอง ตามคำนิยามผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย 
(2) เดือน และ ปี พ.ศ. ต้องไม่เป็นอักษรย่อ ตัวอย่างการเขียน ประจำเดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. 2564 
ผู้ช่วยสอน ทำหน้าที่บรรยายทบทวน (Tutor) ช่วยเตรียม ควบคุม ตรวจงานปฏิบัติการ ตรวจข้อสอบของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่มีข้อเฉลยชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ข้อวินิจฉัยของผู้ตรวจ 
หรือทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น การหาข้อมูลการสอน การพิมพ์เอกสารการสอน การประสาน
อาจารย์ผู้สอน การทำแลปเพื่อเป็นตัวอย่างการสอน/ประกอบการสอน การให้คำปรึกษา/ดูแลนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นต้น 
ผู้ช่วยวิจัย ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ทดลองในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ แปลผล หรือทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย โครงการวิจัย ของอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมดูแล 
 
 ตารางการรายงานผลการปฏิบัติงาน: 
(1) Date/Month/Year  ให้กรอกเป็น 12/06/2021 หรือ 12/06/2564 
(2) Activities  ต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติการเขียนรายงาน ดังนี้ 
    - ต้องไม่ระบุว่าเป็น งานของนักศึกษาอย่างชัดเจน เช่น “ทบทวนวรรณกรรม” “ทำวิทยานิพนธ์” “เตรียม
ตัวสอบ” “เขียนวิทยานิพนธ์ บทที่ …” เป็นต้น ซึ่งงานปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยของนักศึกษา ไม่นับเป็น
ภาระงานผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัยได้  
    - ต้องปรากฏรายละเอียดชัดเจน ไม่เป็นการรายงานแบบห้วนเกินไป จนไม่ทราบว่าเป็นงานอะไร หรืองาน
ของใคร เช่น เขียนเพียง “RA” หรือ “เก็บข้อมูล” ในทุกช่วงการทำงานตลอดทั้งเดือน ควรระบุรายละเอียด
เพ่ิมเติมให้เหมาะสม เช่น ทำอะไร อย่างไร หรือดำเนินการที่ไหน  
    - ต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นงานของอาจารย์หรือนักศึกษา เช่น นักศึกษาปริญญาเอกช่วยตรวจวิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาโท เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาปริญญาเอกอาจสามารถช่วยตรวจทานให้ได้ แต่ไม่ควรเป็นผู้ให้
คำปรึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 
    - งานปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยของนักศึกษา ไม่นับเป็นภาระงานผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัยได้ 
(3) Work Hours  ให้กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้น 
(4) Remarks  ให้กรอกว่างานที่ปฏิบัติ เป็น TA หรือ RA และ Total Work Hours ช่อง Remarks ให้สรุป
จำนวนชั่วโมงท่ีเป็น TA และ RA  
(5) Total Work Hours  จำนวนชั่วโมงรวม ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/เดือน และต้องไม่เกิน 45 ชั่วโมง/เดือน 
(6) ลงชื่อให้เรียบร้อย โดยใช้ปากกาสีน้ำเงิน 



ตัวอย่างการเขียน 
Date/Month/Year Activities Work 

Hours 
Remarks 

1/06/2564 จัดทำสื่อประกอบการสอน เตรียมเอกสาร
ประกอบการสอน และช่วยสอน วิชา 100111  

10 TA 

12/06/2564 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพืช อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
โครงการวิจัย... 

10 RA 

20/06/2564 วิเคราะห์สารสกัดจากพืช โครงการวิจัย... 4 RA 
    
    

Total Work Hours 24 TA=10, RA=14 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................นักศึกษา 
(Signature)                       Student 

 
 การลงนาม: ให้ลงนามตามลำดับ โดยต้องระบุตำแหน่งและชื่อ-นามสกุลของผู้ลงนามในวงเล็บ พร้อมลง
วันที่/เดือน/ปี ที่ลงนามให้ครบทุกช่องตามลำดับ เว้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการลงนามต้องหลังจากวันที่
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว  
 
 ส่วนท้ายของแบบรายงาน: ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกหน้า  
ตัวอย่างการเขียน TA/RA Work Report for (MM/YY) 06/2021   

  Scholarship Grantee’s Name  Miss Jareerat Yamoon 
 
 
หมายเหตุ: 1) ส่วนที่         และ  ให้พิมพ์ข้อความ 
  2) ส่วนที่  การลงชื่อนักศึกษา และ   การลงนาม ให้ใช้ปากกาสีน้ำเงิน 
  3) โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งรายงานทุกครั้ง หากกรอกข้อความผิดบัณฑิตวิทยาลัย  

จะส่งคืนเพ่ือทำการแก้ไข ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินทุนได้ 


