
                                                         
                                                           ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษา 

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย  จ าปีการศึกษา 2564 
    

 
  เพ่ือตอบสนองความเป็นเสาหลักของแผ่นดิน บัณฑิตวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นของการพัฒนาองค์ความรู้  
ที่เก่ียวกับประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติของภาษาและศิลปวัฒนธรรม จึงมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ที่เข้า
ศึกษาต่อบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย โดยจัดสรรเป็น
ทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโท  และได้ก าหนดรายละเอียดการรับสมัครทุน ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน 
 1.1 เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาหรือนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาต่อไปนี้ 
  (1) ไทยศึกษา 
  (2) ภาษาไทย 
  (3) ดุริยางคศิลป์ไทย 
  (4) นาฏยศิลป์ไทย 
  (5) ประวัติศาสตร์  แขนงประวัติศาสตร์ไทย 
  (6) สถาปัตยกรรมไทย 
  (7) ดนตรีไทย 
  (8) สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย 
 1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 1.3 เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ 
 1.4 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอ่ืน   
 1.5 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ผู้ช่วยสอนของคณะและบัณฑิตวิทยาลัย 
2. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 2.1 ใบสมัครขอรับทุนติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
 2.2 ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท 
 2.3 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับและหัวหน้า
ภาควิชา 1 ฉบับ 
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 2.4 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ  IELTS  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
 2.5 แบบ บ. 21 (รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เฉพาะนิสิตแรกเข้า) 
3. ผู้มีสิทธิ์รับทุน 
 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 
 3.2 ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะเห็นสมควรให้ได้รับทุน 
4. จ านวนเงินที่สนับสนุน 
 (4.1) ส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
  (1) ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยและไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)  
  (2) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 
  (3) ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย ให้ผู้รับทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยสมัครขอรับ
ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยอัตราและเงื่อนไขการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม
ประกาศทุน  90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บังคับใช้ นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (4.2) ส าหรับนิสิตปริญญาโท  
  (1) ค่าเล่าเรียนตามท่ีจ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยและไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
  (2) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 
  (3) ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย ให้ผู้รับทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยสมัครขอรับ
ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยอัตราและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ประกาศทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บังคับใช้ นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ก าหนดการรับสมัครและการพิจารณาทุน  

นิสิตส่งใบสมัครขอรับทุนที่หลักสูตร
ภายในวันที่ 

คณะคัดเลือกและส่ง
ใบสมัครภายในวันที่ 

สอบสัมภาษณ์         
ผู้ขอรับทุน 

ประกาศผลการ
พิจารณา 

ภาคศึกษาต้น   
     วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
9 กรกฎาคม 2564 

 
กรกฎาคม 2564 

 
สิงหาคม 2564 

ภาคการศึกษาปลาย   
     วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

 
24 ธันวาคม 2564 

 
มกราคม 2565 

 
มกราคม 2565 

 

6. ระยะเวลาการรับทุน 
 6.1 เข้าศึกษาปริญญาเอกด้วยวุฒิปริญญาตรี จัดสรรเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 6.2 เข้าศึกษาปริญญาเอกด้วยวุฒิปริญญาโท หรือได้รับการเปลี่ยนระดับ  จัดสรรเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 6.3 เข้าศึกษาปริญญาโท จัดสรรเป็นระยะเวลา 2 ปี 

 ทั้งนี้  หากผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาก่อนครบระยะเวลาการรับทุน  ให้ถือว่าสิ้นสุดการรับทุน 
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7. การพิจารณา 
 7.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผู้ ขอรับทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ 
 7.2  การคัดเลือกผู้ได้รับทุนเป็นสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
8. เงื่อนไขการรับทุน 

 8.1 ต้องเป็นนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุนตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 47 (1) 
 8.2 นิสิตต้องส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้างานวิทยานิพนธ์ในระหว่างรับทุน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 8.3 นิสิตต้องส่ง บทคัดย่อ หน้าอนุมัติ และกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์เป็น  File PDF และต้อง
ระบุการไดร้ับทุนในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์   
 8.4 นิสิตต้องส่งผลงานตีพิมพ์ให้โดย เป็นไปตามเงื่อนไขการตีพิมพ์ของทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ที่ประกาศบังคับใช้ นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และนิสิตต้องระบุการ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ไว้ในกิตติกรรมประกาศของบทความว่า “ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย”  (Graduate Students in Thainess-related 
Programs) และ ทุน 90 ปี  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิ เษกสมโภช  [(The 90th Anniversary 
Chulalongkorn University Fund  (Ratchadaphiseksomphot  Endowment Fund)] 
 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่รับทุนไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาด้วย 
9. การระงับทุน บัณฑิตวิทยาลัยจะระงับการรับทุนเมื่อ 
 9.1 ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
 9.2 ผู้รับทุนได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  3.25 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 
 9.3 ไม่มีความคืบหน้าในการท าวิทยานิพนธ์จะระงับการจ่ายเงินทุนทันทีตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ปรากฏ
สัญลักษณ์การประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็น U 
 9.4 ผู้รับทุนยุติหรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 9.5 ผู้รับทุนกระท าทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อ่ืน 
 9.6 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับการรับทุน 
10. นิสิตรับใบสมัครได้ที่หลักสูตร หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www. grad.chula.ac.th (เมนูทุนอุดหนุน
การศึกษา) และส่งใบสมัครภายในวันที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
11.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  
โทร 0-2218-3502-3 และ 0-2218-3747 

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