ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 17/๒๕๖5
เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย แบบ Active Recruitment
ปีการศึกษา ๒๕๖5 รอบที่สอง
ตามที่บ ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในลักษณะ
ผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) แบบ Active Recruitment
ระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ และให้ส่วนงานวิชาการมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนที่ตรงตามความต้องการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย ฉบับที่ 37/๒๕๖4 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 นั้น มีหลักสูตรขอรับการจัดสรรทุน รวมทั้งสิ้น 11
หลักสูตร เสนอชื่อผู้สมัครขอรับ ทุน รวม 16 คน คณะกรรมการบริห ารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษาได้
พิจารณา ผู้ขอรับการจัดสรรทุน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖5 มีผู้ได้รับทุนรวม 15 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นางสาวแคทรียา
นายวุฒิภัทร
นายปิยะพงษ์
นางสาวภทรพรรณ
นายภัทรพล
นางสาวสุนิษา
นายปิยพัทธ์
นางสาวพนิดา
นางสาวปณัฐดา
นางสาวนันทิชา
นายมงคล
Mr. ARJUN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Mr. RYAN JAMES
14. Mr. VIRASITH
15. นายอดุลย์

สาขาวิชา
พืชสวน
เวชศาสตร์ชุมชน
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์นาโนฯ
สาธารณสุขศาสตร์

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
เกษตรศาสตร์
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

SCAMEHORN
PHOMSOUVANH (Ps.)

ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์

สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

แสงทอง (Ps.)

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

สัตวแพทยศาสตร์

สนธิยา
กีรติไพศาล
ภูมิวาล
ตระกูลทอง
คำซาว
ถิ่นแก้ว (Ps.)
แดงพัด (Ps.)
บุญทวี
ยะคำ (Ps.)
ทาใจ (Ps.)
สุริเมือง (Ps.)
DHAKAL (Ps.)

บัณฑิตวิทยาลัย จะมอบทุน ผู ้ช ่ว ยสอน/ผู้ช ่ว ยวิจ ัย (TA/RA) ให้ทุนละไม่เ กิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ตามภาระงานที่ได้รับความ
เห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้กำกับดูแล สาขาวิชา คณะ วิทยาลัย หรือสถาบันที่สังกัด จึงขอแจ้งให้นักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์รับทุนทราบและปฏิบัติดังนี้

-๒๑. ให้นักศึกษา ยืนยันการรับทุน ผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่
19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่า สละสิทธิ์การรับทุน

๒. ให้นักศึกษา ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้กำกับดูแลงาน TA/RA สาขาวิชา คณะ
วิทยาลัย หรือสถาบันที่สังกัด เพื่อจัดทำข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Terms of
Reference/Job Description for TA/RA) ร่วมกัน
๓. ให้นักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการรับทุน ที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น ๒ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
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
๔. นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนฯ ซึ่งจะจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
(วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย
การรายงานผลการปฏิบัติงาน (JD: Job Description) การรับเงินทุน ฯลฯ และขอให้นักศึกษาเชิญชวนอาจารย์ที่
ปรึกษา/ผู้กำกับดูแลงาน TA/RA มาร่วมปฐมนิเทศด้วย
๕. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ประเภททดลองเรียน (Provisional Student: Ps) จะต้องผ่านเงื่อนไขการเป็นนักศึกษาเต็มเวลา (Full time
Student) สำเร็จ โดยให้นำผลภาษาอังกฤษ มายื่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่งานพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ชั้น ๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะสามารถเป็นผู้รับทุน TA/RA ได้
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุน CMU Presidential Scholarship จะต้องเลือกที่จะรับเพียงทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(Translation)
Announcement of the Graduate School, Chiang Mai University
No. 1 7 /2022
Subject: List of Eligible TA/RA Active Recruitment Scholarship Recipients for the
Academic Year, 2022
---------------This refers to the announcement of the graduate school No.37/2021, September 3rd ,
2021 to grant scholarships for Teaching Assistants (TA’s) and Research Assistants (RA’s) for
the Academic Year, 2022.
These scholarships are for graduate students who are enrolled in a regular graduate
program and who are doing either master’s thesis or dissertation. The scholarships aim to
encourage students with high potential to study at the graduate level.
The graduate school is pleased to announce that 15 students out of the 16 applicants
have been approved by the committee on May 17th, 2022 as follows:
15 Doctoral Students:
The maximum amount of each scholarship is 108,000 THB per year, which will be paid
by monthly installments, maximum of 9,000 THB per month. The duration of the scholarship
is 12 months from June 2022 to May 2023. The scholarship grantee must work as proposed
or as recommended by the advisor/program committee/the faculty in charge.
The scholarship grantee must comply with the following conditions:
1. The scholarship grantee must confirm the acceptance of the scholarship within
1st June 2022 to 19th June 2022 at QR Code. Otherwise, a waive of the scholarship
will be regarded.

2. The scholarship grantee must coordinate with his/her advisor/program committee or
the faculty in charge in order to have the Terms of Reference/ Job Description for
TA/RA.
3. The scholarship grantee must documents required for the scholarship within 1st June
2022 to 30th June 2022 at the Student Quality Development Section on the 2nd floor,
Graduate School.
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Documents required for the scholarship:
(1)
Terms of Reference/Job Description for TA/RA.
(2)
A copy of Citizenship ID card.
(3)
A copy the first page of his/her bank book; SCB bank, branch of Chiang
Mai University or Faculty of Medicine.
4. The scholarship grantee must attend the orientation will be held via Zoom (Date and
time will be informed again) to inform about the tasks of TA/RA, Operation report
(JD: Job Description), Scholarship receiving, etc. The advisors/ supervisors in charge
are also invited (if available).
5. A full-time student status is required by June 30th, 2022. Otherwise, a termination to
receive the scholarship will be regarded.
The applicants who is eligible to receive the CMU Presidential Scholarship must
choose to receive only one type of the scholarships.
Announced on May 26th , 2022

(Signed)
Associate Professor Dr.Apichat Sopadang
Dean of the Graduate School

Note: This document has been paraphrased from the Thai language. In case of any
disagreement between this document and the original document, the Thai
language version of this document shall take precedence.

