
 
ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา 
(ส าหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)   

ปีการศึกษา  2564 
------------------------- 

 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 
ได้พิจารณาเห็นชอบเกณฑ์การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72 พรรษา (ส าหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ  
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ไปแล้วนั้น  บัณฑิตวิทยาลัยขอประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนส าหรับ
นิสิต  คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัครทุน ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน      
 1.1 เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สัตววิทยา  เคมี  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  พฤกษศาสตร์  และได้รับทุนโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในระดับปริญญาบัณฑิต และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
 1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และ
หลักสูตรได้คัดเลือกรับเข้าศึกษาแล้ว 
 1.3 เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ 
 1.4 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอ่ืน   
2. ผู้มีสิทธิ์รับทุน 
 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 
 2.1 ต้องเป็นนิสิตที่ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ 72 พรรษา หรือทุนอุดหนุน
การศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน หรือทุนอุดหนุนการศึกษาด้านกีฬา หรือทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน
ของคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย 
3. จ านวนเงินที่สนับสนุน 
 3.1 ส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
  (1) อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามท่ีจ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยและไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)  
  (2) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 
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 (3) ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย  ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (ส าหรับนิสิตโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  สมัครขอรับทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช หรือสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยอัตราและเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บังคับใช้นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.2 ส าหรับนิสิตปริญญาโท  
  (1) อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามท่ีจ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยและไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
  (2) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 
 (3) ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย  ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (ส าหรับนิสิตโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  สมัครขอรับทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช หรือสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยอัตราและเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บังคับใช้นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
4. ระยะเวลาการรับทุน 
 4.1 เข้าศึกษาปริญญาเอกด้วยวุฒิปริญญาตรี จัดสรรเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 4.2 เข้าศึกษาปริญญาเอกด้วยวุฒิปริญญาโท หรือได้รับการเปลี่ยนระดับจัดสรรเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 4.3 เข้าศึกษาปริญญาโท จัดสรรเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 ทั้งนี้  หากผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาก่อนครบระยะเวลาการรับทุน  ให้ถือว่าสิ้นสุดการรับทุน 
5. ก าหนดการรับสมัครและการพิจารณาทุน  

นิสิตส่งใบสมัครขอรับทุนที่หลักสูตรภายใน
วันที่ 

คณะคัดเลือกและส่ง
ใบสมัครภายในวันที่ 

สอบสัมภาษณ์         
ผู้ขอรับทุน 

ประกาศผลการ
พิจารณา 

ภาคการศึกษาต้น 
รอบท่ี 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
รอบท่ี 2  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
รอบท่ี 3  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

 
9  เมษายน 2564 
11 มิถุนายน 2564 
9 กรกฎาคม 2564 

 
เมษายน 2564 
มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม 2564 

 
พฤษภาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 

ภาคการศึกษาปลาย  
รอบท่ี 1  ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
รอบท่ี 2  ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

 
19 พฤศจิกายน 2564 
24 ธันวาคม 2564 

 
ธันวาคม 2564 
มกราคม 2565 

 
ธันวาคม 2564 
มกราคม 2565 

6. เงื่อนไขการรับทุน 
 6.1 ต้องเป็นนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุนตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 47 (1) 
 6.2 นิสิตต้องส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้างานวิทยานิพนธ์ในระหว่างรับทุน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 6.3 นิสิตต้องส่ง บทคัดย่อ หน้าอนุมัติ และกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์เป็น  File PDF และต้องระบุการ
ได้รับทุนในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์   
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 6.4 นิสิตต้องส่งผลงานตีพิมพ์ให้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการตีพิมพ์ของทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ที่ประกาศบังคับใช้ นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และนิสิตต้องระบุ
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ไว้ในกิตติกรรมประกาศของบทความว่า “ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (ส าหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร)”  (The His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn Scholarship from the 
Graduate School, Chulalongkorn University to commemorate the 72nd anniversary of his Majesty King 
Bhumibol Aduladej is gratefully acknowledged)  และ ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษก
ส ม โภ ช  (The 9 0 th Anniversary Chulalongkorn University Fund (Ratchadaphiseksomphot Endowment 
Fund) หรือทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต (CU Graduate School Thesis Grant))) 

 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่รับทุนไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาด้วย 
 
7. การระงับทุน  บัณฑิตวิทยาลัยจะระงับการรับทุนเมื่อ 
 7.1 ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
 7.2 ผู้รับทุนได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.25 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา 
 7.3 ไม่มีความคืบหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  บัณฑิตวิทยาลัยจะระงับการจ่ายเงินทุนทันทีตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
ปรากฏสัญลักษณ์การประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็น U 
 7.4 ผู้รับทุนยุติหรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 7.5 ผู้รับทุนกระท าทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อ่ืน 
 7.6 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับการรับทุน 
8. นิสิตรับใบสมัครได้ที่หลักสูตร หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://www. grad.chula.ac.th (เมนูทุนอุดหนุน
การศึกษา) และส่งใบสมัครภายในวันที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา 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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