
        
 
 

 

ประกาศ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง  การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

  

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เริ ่มจัดสรรเงิน
ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนผู้ที ่มีศักยภาพสูงให้เข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาฯ ในหลักสูตรแผน ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้มีความมุ่งหวังให้นิสิตผู้
ได้รับทุนใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาเล่าเรียนและวิจัยจนส าเร็จการศึกษาที่ภาควิชาฯ  
 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 2.1 เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือระดับดุษฎีบัณฑิต  
  2.1.1 นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ต้องได้ เกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไปหรือมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป หรือ หากส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3.5 ข้ึนไป 
  2.1.2 นิสิตระดับมหาบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  
  2.1.3 ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ต ่ากว่า 67 คะแนน หรือ TOEFL 
ไม่ต ่ากว่า 525 คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต ่ากว่า 5.5 (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) 
  2.1.4 นิสิตจะได้รับการยกเว้นคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หากเข้าหลักเกณฑ์ 
  2.1.4.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง สามารถดูลิง้ก์การรับรองคุณวุฒิได้ที่ 
http://eaccreditation.ocsc.go.th/acc/index.html 
 2.2 มิได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอ่ืนซึ่งสนับสนุนค่าเล่าเรียน 
 2.3 เข้าศึกษาในหลักสูตรภาคปกติที่มีการท าวิทยานิพนธ์   
 

3. เอกสารการสมัคร 
 3.1 ใบสมัครขอรับทุน 
 3.2 ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต 
 3.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
 3.4 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ในกรณีที่ไม่ได้รับการ
ยกเว้น) 
 3.5 Curriculum Vitae (CV) หรือ Portfolio ซึ ่งระบุความเชี ่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงาน /รางวัลที ่เคยได้รับ
ทางด้านวิชาการ 
 3.6 ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
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4. ผู้มีสิทธิ์รับทุน 
 4.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และส่งเอกสารครบถ้วนตามข้อ 3 
 4.2 คณะกรรมการพิจารณาทุนซึ่งภาควิชาฯ แต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับทุน 
 

5. เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน 
 5.1 นิสิตระดบัมหาบัณฑิต จะได้รับการสนับสนนุค่าเลา่เรียนในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน เป็นเวลาไม่เกิน 4 
ภาคการศึกษา นบัตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และนสิิตระดบัดุษฎีบณัฑิต จะได้รับการสนับสนนุค่าเลา่เรียนในภาคการศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนเรียน เปน็เวลาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา นบัตั้งแต่เริม่เข้าศึกษา 
 5.2 นิสิตจะได้รับทุนผูช้่วยสอนเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เปน็ผู้ช่วยสอน โดยทีน่ิสิตระดับมหาบัณฑิตจะปฏิบตัิ
หน้าที่เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา และนิสิตระดบัดุษฎบีัณฑิตจะปฏิบัติหนา้ที่เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา 
 5.3 ในระหว่างช่วงเวลาของการรับทุน จะมีการพิจารณาผลการศึกษาและวิจัยของนสิิตทุกสองภาคการศึกษาว่านิสิตยงั
สมควรได้รับทนุอยู่หรือไม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึง่ภาควิชาฯ แตง่ตั้ง   
 

6. การพิจารณา 
 6.1 ภาควิชาฯ จะด าเนินการรับสมัครทุนและพิจารณาทุนเฉพาะเมื่อยังมีทุนคงเหลืออยู่เท่านั้น    
 6.2 การคัดเลือกผู้ได้รับทุนเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งภาควิชาฯ แต่งตั้ง และพิจารณาโดยการสัมภาษณ์  
 

7. เงื่อนไขการรับทุน 
 7.1 ต้องเป็นนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุน ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 47(1) 
 7.2 นิสิตต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนของภาควิชาฯ ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในภาคการศึกษาที่รับทุนผู้ช่วยสอน ทั้งนี้
เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาการ  
 7.3 ระบุการได้รับ “ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หรือ “Chula Computer Engineering Graduate 
Scholarship” จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในกิตติกรรมประกาศ
ของวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 
 7.4 ในระหว่างช่วงเวลาของการรับทุน นิสิตต้องส่งรายงานผลการศึกษาและวิจัยทุกสองภาคการศึกษาเพื่อประกอบการ
พิจารณาว่านิสิตยังสมควรได้รับทุน 
 

8. เงื่อนไขการระงับทุน   ในระหว่างช่วงเวลาของการรับทุน ผู้รับทุนสามารถถูกระงับทุนได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
 8.1 ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
 8.2 ผู้รับทุนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านภายในภาคการศึกษาที่ 3 ของการศึกษาส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และภาค
การศึกษาที่ 4 ส าหรับการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยไม่มีเหตุอันควร 
 8.3  คณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งภาควิชาฯ แต่งตั้ง และ/หรือ อาจารย์ผู้ลงนามในแบบค ารับรองในการขอสมัครทุน
และแนวทางการวิจัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับการรับทุน 
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9. ก าหนดการรับสมัคร 

ขอรับและส่งใบสมัครทุน ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทุน 

สอบสัมภาษณ์ทุน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 

ภาคต้น  
ภายใน 14 พฤษภาคม 2564 
 

 
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ทนุต้อง
เป็นผู้สมัครเข้า
ศึกษาภาคต้นที่
ได้รับการประกาศ
รายชื่อเป็นผู้มสีิทธิ์
สอบสัมภาษณ์เข้า
ศึกษา 

 
พร้อมกับการสอบ
สัมภาษณ์ผูส้มัครเข้า
ศึกษาคือ 
28 พฤษภาคม 2564 

 
หลังวันประกาศผลการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษา ภายใน 2 สปัดาห์
คือ 
11 มิถุนายน 2564 
ที่เว็บไซต ์
http://www.cp.eng.chula.ac.th   

ภาคปลาย  
 
 

 
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ทนุต้อง
เป็นผู้สมัครเข้า
ศึกษาภาคปลายที่
ได้รับการประกาศ
รายชื่อเป็นผู้มสีิทธิ์
สอบสัมภาษณ์เข้า
ศึกษา  

 
พร้อมกับการสอบ
สัมภาษณ์ผูส้มัครเข้า
ศึกษาภาคปลาย  

 
หลังวันประกาศผลการคัดเลือก
ผู้สมัครภาคปลาย ภายใน 2 
สัปดาห์  

 
 ดาวน ์ โหลดใบสม ัครท ุนและแบบค  า ร ั บ รอง ในการขอสม ั ค รท ุ นและแนวทาง กา รว ิ จ ั ย  ได ้ที่ เ ว ็บไซต์   
http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู บัณฑิตศึกษา > ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ > ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ห้องธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 17 อาคารเจริญวิศวกรรม โทร 02-218-6959 
หรือส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารทั้งหมดมาที่ grad@cp.eng.chula.ac.th 
 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง) 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 


