
 

 
 
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี 7/2566 

เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย แบบ Active Recruitment ปีการศึกษา 2566 
สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 66…) 

−−−−− 
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำหรับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็น
ผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) สำหรับระดับปริญญาเอก 
จำนวน 50 ทุน/ปี และปริญญาโท จำนวน 50 ทุน/ปี มาตั้งแต่มีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบันนั้น 

บัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการอุดหนุนทุนการศึกษาในลักษณะผู้ช่วยสอน 
(TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
ของคณาจารย์และให้ส่วนงานวิชาการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนที่ตรงตามความต้องการ จึงได้
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดสรรเป็นทุน TA/RA แบบ 
Active Recruitment ในระดับปริญญาเอก เพิ่มเติมจำนวน 50 ทุน/ปี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรร
งบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 5 รุ่น (ปีการศึกษา 2564-2568) ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เห็นชอบจัดสรรเป็นโควตาให้กับ
หลักสูตรสามารถดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนฯ ได้เอง สำหรับปีการศึกษา 2566 มีหลักเกณฑ์การจัดสรร
ดังต่อไปนี้ 

 
1. การจัดสรรเงินทุน 

จัดสรรทุนให้หลักสูตรที่เข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1.1 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีได้รับรางวัลหลักสูตรดีเลิศ/หลักสูตรดีเด่น 
1.2 เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง (Active MOU) 

หรือเป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับสูง (Strategic Partnership Program) โดยเป็น
หลักสูตรร่วม หรือหลักสูตรพหุ/สหสาขาวิชา หรือหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติ
เข้ามาศึกษาได้) ซึ่งดำเนินการในลักษณะโครงการวิจัยร่วม หรือตีพิมพ์ร่วม หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากร/
นักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรที่คาดว่าจะมีการพัฒนา
หลักสูตรให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่อไป 

1.3 หลักสูตรที่สามารถรับนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ เพื่อผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
เพ่ิมมากข้ึน 
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2. การอุดหนุนเงินทุน 

จัดสรรให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 50 ทุน ทุนละไม่เกิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาท
ถ้วน) ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ไม่เกิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 12 เดือน 

นักศึกษาท่ีประสงค์จะรับทุนต่อเนื่อง ต้องแจ้งความจำนงขอรับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไปด้วย ทั้งนี้ 
ระยะเวลาการจัดสรรทุนรวมไม่เกิน 3 ปี 

 
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน 

3.1 เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรภาคปกติ หรือหลักสูตรภาคพิเศษ ที่มีการทำ
ดุษฎีนิพนธ์ ในปีการศึกษา 2566 (รหัส 66…) ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาคพิเศษที่มีสิทธิขอรับทุนได้ 
ในหลักสูตรนั้นต้องไม่มีภาคปกติ 

3.2 มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
3.2.1 ผู้สมัครหลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2: สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในระดับปริญญา

ตรี มีลำดับขั้นเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า 
3.2.2 ผู้สมัครหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1: สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในระดับปริญญา

โท มีลำดับขั้นเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จหรือกำลังศึกษาในหลักสูตร 
แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (Thesis Only) ต้องมีผลงานเผยแพร่ หรือมีความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ 
อยู่ในระดับด ี
 
4. เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุน/อาจารย์ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ควบคุม 

4.1 ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จะต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า
ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.2 ผู้รับทุนต้องส่งรายงานสรุปการปฏิบัติงานแบบรายเดือนและรายปี โดยผ่านความเห็นชอบการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย จากอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุม  

4.3 อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมต้องสรุปผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่
เกิดขึ้นจากการได้รับทุนฯ เช่น การเผยแพร่หรือการผลิตผลงานทางวิชาการ มีจำนวน ระดับ หรือผลกระทบที่
สูงขึ้นอย่างไร ซึ่งอาจรวมถึง การผลิตตำรา หรือได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากภายนอก เป็นต้น ตา มแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 
5. ภารกิจหรือขอบข่ายงานของผู้รับทุนผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย 

5.1 ผู้ช่วยสอน: ทำหน้าที่บรรยายทบทวน (Tutor) ช่วยเตรียม ควบคุม ตรวจงานทดลองหรือปฏิบัติการ 
(Experiment or Laboratory) ช่วยงานภาคสนาม ตรวจข้อสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีเฉลยชัดเจนโดยไม่ต้องใช้การวินิจฉัยของผู้ตรวจ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

5.2 ผู้ช่วยวิจัย: ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ทดลองในห้องปฏิบัติการ ช่วยงานภาคสนาม วิเคราะห์ แปลผล หรือ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.3 ภาระงานผู้ช่วยสอน และ/หรือ ผู้ช่วยวิจัย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ 5.2 โดยรวมเฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อย
กว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยไม่เป็นงานปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยของนักศึกษา 

5.4 ช่วยกิจกรรมต่างๆ ของ สาขาวิชา คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ขอความ
ร่วมมือตามสมควร 
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6. การระงับทุนและการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่อง 

6.1 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
6.2 ย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือเปลี่ยนระดับการศึกษา 
6.3 อาจารย์ผู้ควบคุม สาขาวิชา ภาควิชา หรือคณะ เห็นสมควรให้ระงับทุน ด้วยเหตุประพฤติมิชอบไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ทำตามแนวปฏิบัติของการรับทุน หรือเหตุผลอ่ืนที่
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบให้ระงับทุน 

6.4 มีลำดับขั ้นเฉลี ่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 เมื ่อสิ ้นสุดปีการศึกษา หรือหลักสูตรที ่มีแต่การทำ                 
ดุษฎีนิพนธ์มีความก้าวหน้าไม่เป็นที่น่าพอใจ 

6.5 หัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ไม่ได้รับการอนุมัติ ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ 
6.6 นักศึกษาที่จะขอรับทุนต่อเนื่องในปีต่อไป จะต้องช่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา 
 

7. การสมัครขอรับทุน 
กำหนดการรับสมัครทุน TA/RA แบบ Active Recruitment 

การดำเนินงาน รอบท่ี 1 
(เข้าศึกษา 1/2566) 

รอบท่ี 2 
(เข้าศึกษา 2/2566) 

1. เสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุน ปัจจุบัน – 25 เม.ย. 66 1 ก.ค. – 25 ก.ย. 66  
2. ตรวจสอบข้อมูล 26 – 30 เม.ย. 66 26 – 30 ก.ย. 66 
3. เสนอคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 

พ.ค. 66 ต.ค. 66 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  มิ.ย. 66 พ.ย. 66 
5. ยืนยันรับทุนและจัดทำข้อตกลง มิ.ย. 66 พ.ย. 66  
6. วันเปิดภาคการศึกษา 19 มิ.ย. 66 13 พ.ย. 66 

การพิจารณาจัดสรรทุนในรอบที่ 1 หากหลักสูตรไม่สามารถเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนตามจำนวนทุนที่
ได้รับจัดสรรภายในกำหนดระยะเวลา จำนวนทุนที่เหลือในรอบที่ 1 จะนำไปพิจารณาจัดสรรในรอบที่ 2 ต่อไป 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์การยื่นขอรับจัดสรรทุนในรอบท่ี 2 ของหลักสูตร  

หากในรอบที่ 1 มีหลักสูตรยื่นขอรับทุนครบจำนวน จะไม่มีการจัดสรรในรอบที่ 2 และหากหลักสูตรยื่น
ขอรับทุนไม่ครบจำนวน บัณฑิตวิทยาลัยจะนำไปจัดสรรรวมในรอบการพิจารณาทุน TA/RA รอบปกติ ทั้งนี้ 
การเสนอชื่อผู้สมัครนับวันที่ลงเลขรับหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
หลักสูตรสละสิทธิ์รับการจัดสรรทุนฯ ในคราวนั้นๆ 
 
8. หลักฐานการสมัคร 

8.1 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
8.2 ใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ และ/หรือ ระดับปริญญาโท อีก 1 

ฉบับ แล้วแต่กรณี 
8.3 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (Thesis Only) ให้แนบเอกสาร

การเผยแพร่ผลงานที่เก่ียวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ หรือ กรณีท่ีผู้สมัครยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ให้แนบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการพิจารณาด้วย 



- 4 - 
8.4 แนวทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานที่สังกัด โดยผ่านความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา 
8.5 เอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงหลักสูตร/โครงการตามยุทธศาสตร์ (ถ้ามี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ) 
 
9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 

บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ http://www.grad.cmu.ac.th ภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
10. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายทุน 

ผู้ได้รับทุนจะต้องเริ่มปฏิบัติงานตามภารกิจหรือขอบข่ายงานตามที่เสนอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
- รอบท่ี 1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) เป็นต้นไป  
- รอบท่ี 2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566) เป็นต้นไป  
โดยจัดทำข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย ตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย ประกอบการเบิกจ่ายเป็น
รายเดือน 
 
11. การพิจารณาและการตัดสิน 

การพิจารณาและตัดสินให้ทุนหรือการระงับทุน ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และให้ถือผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด 

 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง) 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

http://www.grad.cmu.ac.th/

