
                                                               
ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 

จ าปีการศึกษา 2564 
----------------------------- 

 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือ 
เฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558  
เพ่ือสนับสนุนนิสิตที่พิการทางการศึกษา หรือผู้ที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมรีายละเอียดการรับสมัครทุน ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน  
 1.1 เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
           ก. ประเภทพิการทางการศึกษา คือ มีความบกพร่องทางการเห็น ได้ยิน สติปัญญา ทางกาย ทางการเรียน 
ทางการพูดและภาษา 
  ข.  ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 1.2 ไม่ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือแหล่งทุนอ่ืน 
เว้นแต่ไดร้ับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
2. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 2.1 ใบสมัครขอรับทุนติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
 2.2 ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต/มหาบัณฑิต 
 2.3 หลักฐานการอนุมัติให้เปลี่ยนระดับจากระดับปริญญามหาบัณฑิต เป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 2.4 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ  
และหัวหน้าภาควิชา 1 ฉบับ 
 2.5 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.6 แบบ บ. 21 (รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 2.7 เฉพาะผู้สมัครประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  ต้องยื่นหลักฐานแสดงรายได้ของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง 
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  
   (1) หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้จากหน่วยงานที่ท างานประจ า  
  (2) ส าเนาใบเสียภาษีอากรปีที่ผ่านมา 
  (3) หนังสือรับรองจากผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาใกล้บ้าน หรือผู้น าหมู่บ้าน/ท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน  
   ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศบาล 
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3. ผู้มีสิทธิ์รับทุน 

 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 (กรณีที่หลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถพิจารณา 
ใบสมัครได้) 
 3.2 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ได้รับทุน 
 3.3 เป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ 
4. จ านวนเงินที่สนับสนุน 
 4.1 ประเภทอุดหนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 
  (1) ส าหรับนิสิตปริญญาเอก  
         ก. ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทย และไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)  
   ข. ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 
  ค) ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย  ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเฉลิมฉลองใน
โอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา สมัครขอรับทุน  
90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช หรือทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต โดยอัตราและ
เงื่อนไขการเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน “ทุน 90 ปี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช หรือประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต ที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น 
  (2) ส าหรับนิสิตปริญญาโท  
   ก. ค่าเล่าเรียนตามท่ีจ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทย และไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   ข. ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 
  ค) ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย  ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเฉลิมฉลองใน
โอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา สมัครขอรับทุน  
90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช หรือทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต โดยอัตราและ
เงื่อนไขการเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน “ทุน 90 ปี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช หรือประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต ที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น 
 4.2 ประเภทอุดหนุนเฉพาะค่าเล่าเรียน  
  อุดหนุนเฉพาะค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทย และไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)  
ทั้งระดับปริญญาเอกและโท 
5. ระยะเวลาการรับทุน 
 5.1 เข้าศึกษาปริญญาเอกด้วยวุฒิปริญญาตรี จัดสรรเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 5.2 เข้ าศึกษาปริญญาเอกด้ วยวุฒิ ปริญญาโท หรือ ได้ รับอนุ มัติ ให้ เปลี่ ยนระดับการศึกษามาแล้ ว 
ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา จัดสรรเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 5.3 เข้าศึกษาปริญญาโท จัดสรรเป็นระยะเวลา 2 ปี 
  นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบตรีภาค ระยะเวลาในการรับทุนจะจ่ายตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้
ในแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้ หากผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาก่อนครบระยะเวลาการรับทุนจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน
ตามข้อ 5 
 
 



- 3 - 
6. ก าหนดการรับสมัครและการพิจารณาทุน  

นิสิตส่งใบสมัครขอรับทุนที่หลักสูตร
ภายในวันที่ 

คณะคัดเลือกและส่ง
ใบสมัครภายในวันที่ 

สอบสัมภาษณ์         
ผู้ขอรับทุน 

ประกาศผลการ
พิจารณา 

ภาคการศึกษาต้น   
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 
11 มิถุนายน 2564 

 
มิถุนายน 2564 

 
กรกฎาคม 2564 

ภาคการศึกษาปลาย   
     วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

 
24 ธันวาคม 2564 

 
มกราคม 2565 

 
มกราคม 2565 

หมายเหตุ การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนประเภท ก. หรือ ข. เป็นสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
การคัดเลือกผู้รับทุน 
7. เงื่อนไขการรับทุน 

  7.1 ต้องเป็นนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุนตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 25 (1) และ (2) 
 7.3 นิสิตต้องส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้างานวิทยานิพนธ์ในระหว่างรับทุน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 7.4 นิสิตต้องส่งบทคัดย่อ หน้าอนุมัติ และกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์เป็น File PDF และต้องระบุการ
ได้รับทุนในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์ 
         7.5 เฉพาะผู้ได้รับทุนประเภทอุดหนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ตามข้อ 4  ก. ต้องส่งผลงานตีพิมพ์ให้บัณฑิต
วิทยาลัย โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการตีพิมพ์ของทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช หรือ
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตที่ประกาศบังคับใช้นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสมัคร
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต และนิสิตต้องระบุการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ไว้ในกิตติกรรมประกาศของ
บทความว่า “ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือ
เฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา   
 (The Scholarship from the Graduate School, Chulalongkorn University to commemorate   
The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn's 5th Cycle (60th) Birthday และทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช [The 
9 0 th Anniversary Chulalongkorn University Fund (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund)]  ห รื อ
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต (CU Graduate School Thesis Grant)) 
8. การระงับทุน   บัณฑิตวิทยาลัยจะระงับการรับทุนทัง้หมดเมื่อ 
 8.1 ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
 8.2 ผู้รับทุนได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  3.25 ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตเรียนแบบเน้นท า
วิทยานิพนธ์และได้รับการประเมินผลเป็น U 
 8.3 ไม่มีความคืบหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ จะระงับการจ่ายเงินทุน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์
การประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็น U  
 8.4 ผู้รับทุนยุติการศึกษาหรือลาพัการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   
 8.5 ผู้รับทุนกระท าทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อ่ืน 
 8.6 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับการรับทุน 
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9. การชดใช้เงินทุน  (ตามประกาศหลักเกณฑ์ทุนสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา พ.ศ. 2563) 
10. การสมัครขอรับทุน 
 10.1 นิสิตดาวน์โหลดใบสมัครที่ http:// www. grad.chula.ac.th (เมนูทุนอุดหนุนการศึกษา) และส่ง 
ใบสมัครภายในวันที่ก าหนดไว้ในขอ้ 6 
 10.2 กรณีที่นิสิตหลักสูตรเดียวกันสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้หลักสูตรพิจารณาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนไม่เกิน 2 คน 
และเรียงล าดับผู้สมควรรับทุนส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 6 
 10.3 ติดต ่อสอบถามรายละเอียดเพิ ่ม เต ิม ได ้ที ่กลุ ่มภารกิจสน ับสน ุนบ ัณฑิตศึกษา ฝ ่ายว ิชาการ   
บัณฑิตวิทยาลัย  โทร 0-2218-3502-3 และ 0-2218-3505  
 10.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายใน 10 วันท าการ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
               ประกาศ ณ  วันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  หนูจักร) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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