
 
ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท ๖๐/๔๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศบัณฑฺตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุสอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกอบกับข้อ ๗ ของประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของ
กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงก าหนดรายละเอียดการขอรับทุนไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท ๖๐/๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท ๖๐/๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงนามวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนมี ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือเพ่ิมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มหาวิทยาลัย 
  (๒) เพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้      
  (๑) เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ 
  (๒) เป็นนิสิตที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ หรือ 
  (๓)  เป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบต่อเนื่องและสอบวัดคุณสมบัติผ่าน
เรียบร้อยแล้ว  หรือ 
  (๔)  เป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตร Joint Degree/Double Degree ที่ต้นสังกัดเป็น
มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกับหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตใน
หลักสูตรที่มีการศึกษาควบข้ามระดับ 
  (๕) เป็นนิสิตที่ได้รับทุนอ่ืนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ/สหสาขาวิชา
เสนอให้ได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน  
 ข้อ ๖  เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน 
  จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนตามจ านวนที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทย 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา) ดังนี้ 
  ๖.๑  นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จัดสรรไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
 
 



 
 

๒ 

  ๖.๒  นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
          (๑)   นิสิตเข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต จัดสรรเป็นเวลา ๕ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตแรกเข้า 
และจัดสรรไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 
   (๒)   นิสิตเข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต จัดสรรเป็นเวลา ๓ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิต
แรกเข้า และจัดสรรไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 
               (๓)   ส าหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตรต่อเนื่องและได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา 
จัดสรรเป็นเวลา ๓ ปีการศึกษา และผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาและศึกษามาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา จัดสรรเป็นเวลาไม่เกิน  ๒ ปีการศึกษา 
  ๖.๓ เฉพาะหลักสูตร Joint Degree/Double Degree และหลักสูตรควบข้ามระดับ จัดสรรให้
นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามข้อ ๖.๒ ทั้งนี้หากมีเหตุผล
จ าเป็นอาจจัดสรรให้เพิ่มได้อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 
 ข้อ ๗ วิธีการเบิกจ่ายเงิน 
  บัณฑิตวิทยาลัยจ่าย ๖๐% ร่วมกับคณะและหรือหลักสูตรจ่าย ๔๐% โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะ
จ่ายเงินทุนให้นิสิตเต็มจ านวนค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา) และ
ด าเนินการเรียกเก็บจากคณะและหรือหลักสูตร จ านวน ๔๐% ในภายหลัง   
 ข้อ ๘  การเสนอขอรับทุน 
  นิสิตผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องส่งแบบเสนอขอรับทุนตามระยะเวลาที่            
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดโดยจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
 ข้อ ๙ เงื่อนไขการรับทุน 
  (๑) เป็นนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุน 
  (๒) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ใน
ระหว่างรับทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้บัณฑิตวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา  
 ข้อ ๑๐ การระงับทุน   บัณฑิตวิทยาลัยจะระงับการจ่ายเงินทุนเมื่อ 
  (๑) ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
  (๒) ผู้รับทุนได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๒๕ ติดต่อกัน ๒ ครั้ง 
  (๓) ผลการศึกษาเป็น U ในรายวิชาเดียวกันเป็นครั้งที่ ๒ ติดต่อกัน ๒ ครั้ง /วิทยานิพนธ์ได้รับ
การประเมินเป็นสัญลักษณ์ U ติดต่อกัน ๒ ครั้ง 
  (๔) ผู้รับทุนยุติการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะระงับการจ่ายเงินทุนตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ยุติการศึกษา 
  (๕) ผู้รับทุนกระท าทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อ่ืน 
  (๖) บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับการรับทุน 
 

บทเฉพาะกาล 
------------- 

  ข้อ ๑๑ ส าหรับผู้ที่รับทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท ๖๐/๔๐ ก่อนประกาศฉบับนี้
บังคับใช้ ให้น าประกาศหลักเกณฑ์ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นิสิตผู้นั้นรับทุนการศึกษามาใช้กับการรับทุนของนิสิต   
ผู้นั้นโดยอนุโลมต่อไปจนกว่านิสิตผู้นั้นสิ้นสุดการรับทุน  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  หนุจักร) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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