
ประกาศ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

เร่ือง การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2564 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ไดเริ่มจัดสรรเงินทุน

อุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนผูที่มีศักยภาพสูงใหเขาศึกษาตอระดับบัณฑิต

ศึกษาที่ภาควิชาฯ ในหลักสูตรแผน ก เพื่อเปนการสงเสริมการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งนี้มีความมุงหวังใหนิสิตผูไดรับทุนใช

เงินทุนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษาเลาเรียนและวิจัยจนสําเร็จการศึกษาที่ภาควิชาฯ

2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 เปนนิสิตแรกเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือระดับดุษฎีบัณฑิต
2.1.1 นิสิตระดบัดุษฎีบัณฑิต หากสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต ตองไดเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไปหรือมี 

คะแนนเฉล่ียสะสม 3.25 ขึ้นไป หรือ หากสำเรจ็การศึกษาระดบัมหาบัณฑิต ตองมีคะแนนเฉล่ีย 3.5 ขึ้นไป 

2.1.2 นิสิตระดบัมหาบัณฑิต ตองมีคะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 ขึน้ไป 

2.1.3 ไดคะแนนการทดสอบความร ูความสามารถทางภาษาอ ังกฤษ (CU-TEP) ไมต   ากวา 67 คะแนน หร ือ TOEFL 

ไมต  ากวา 525 คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไมต กวา 5.5 (ผลสอบมีอายุไมเกิน 2 ป) 

2.1.4 นิสิตจะไดรับการยกเวนคะแนนการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ หากเขาหลักเกณฑ 
2.1.4.1 เปนผูทีสํ่าเร็จการศ ึกษาจากหลักสูตรทีใ่ชภาษาอ ังกฤษในการเรียนการสอนจากมหาวทิยาลัยที่ 

คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนรับรอง สามารถดูลงิ ้กการรบัรองคุณวุฒิไดที่ 

http://eaccreditation.ocsc.go.th/acc/index.html 

2.2 มิไดรับทุนการศึกษาจากแหลงอื่นซึ่งสนับสนุนคาเลาเรียน 

2.3 เขาศึกษาในหลักสูตรภาคปกติท่ีมีการทำวทิยานิพนธ 

3. เอกสารการสมัคร

3.1 ใบสมัครขอรับทุน

3.2 ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาบณัฑิตหรือมหาบณัฑิต

3.3 รูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3.4 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ซ่ึงผานเกณฑท่ีกําหนด (ในกรณีที่ไมไดรับการ

ยกเวน) 

3.5 Curriculum Vitae (CV) หร ือ Portfolio ซึ งระบ ุความเช ี ยวชาญ ประสบการณ  ผลงาน/รางว ัลท ี เคยได ร ับ 

ทางดานวิชาการ 

3.6 ผลงานตพีมิพ (ถาม)ี 

http://eaccreditation.ocsc.go.th/acc/index.html
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4. ผูมีสิทธิ์รับทุน

4.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 และสงเอกสารครบถวนตามขอ 3

4.2 คณะกรรมการพจิารณาทนุซึ่งภาควิชาฯ แตงตั้งพิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรับทุน

5. เงินทุนและระยะเวลาการรับทนุ

5.1 นิสิตระดบัมหาบัณฑิต จะไดรับการสนับสนุนคาเลาเรียนในภาคการศึกษาที่มกีารลงทะเบียนเรยีน เปนเวลาไมเกิน 4

ภาคการศึกษา นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา และนิสิตระดับดษุฎีบัณฑิต จะไดรับการสนับสนุนคาเลาเรียนในภาคการศึกษาที่มกีาร

ลงทะเบียนเรียน เปนเวลาไมเกิน 6 ภาคการศึกษา นับตัง้แตเริ่มเขาศึกษา 

   5.2 นิสิตจะไดรับทุนผูชวยสอนเพิ่มเติมดวยเพื่อใหปฏิบัตหินาที่เปนผูชวยสอน โดยที่นิสิตระดับมหาบัณฑิตจะปฏิบัติหนาที่

เปนเวลา 2 ภาคการศึกษา และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะปฏิบัติหนาที่เปนเวลา 3 ภาคการศึกษา 

   5.3 ในระหวางชวงเวลาของการรับทุน จะมีการพิจารณาผลการศึกษาและวิจัยของนิสิตทกุสองภาคการศึกษาวานิสิตยงั

สมควรไดรับทุนอยูหรอืไม โดยคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งภาควิชาฯ แตงตั้ง   

6. การพิจารณา
6.1. ภาควิชาฯ จะดําเนินการรับสมัครทุนและพิจารณาทุนเฉพาะเมื่อยังมีทุนคงเหลืออยูเทานั้น

6.2. การคัดเลือกผูไดรับทุนเปนสิทธิ์ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งภาควิชาฯ แตงตั้ง และพิจารณาโดยการสัมภาษณ

7. เงือ่นไขการรับทุน

7.1 ตองเปนนิสิตสามัญเตม็เวลาตลอดระยะเวลาการรับทุน ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 56(1) 

       7.2 นิสิตตองปฏิบัติหนาที่ผูชวยสอนของภาควิชาฯ ในรายวิชาที่ไดรับมอบหมายในภาคการศึกษาทีร่บัทุนผูชวยสอน ทั้งนี้

เพื่อใหนิสิตไดมโีอกาสเรียนรูและมีประสบการณในการเปนผูชวยสอนหรอืปฏิบัติงานดานวิชาการ 

       7.3 ระบกุารไดรับ “ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนสิิตเกาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย” หรอื “Chula Computer Engineering Graduate Scholarship for CP Alumni” 

จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย” ในกติติกรรมประกาศของวิทยานพินธและ

บทความวิจัยทีต่ีพิมพ  

      7.4 ในระหวางชวงเวลาของการรับทุน นิสิตตองสงรายงานผลการศึกษาและวิจัยทกุสองภาคการศึกษาเพื่อประกอบการ

พิจารณาวานิสิตยังสมควรไดรบัทุน  

8. เงือ่นไขการระงับทุน ในระหวางชวงเวลาของการรับทุน ผูรับทุนสามารถถูกระงับทุนไดตามเงื่อนไขตอไปนี้
8.1 ผูรับทุนพนสถานภาพการเปนนิสิต

        8.2 ผูรับทุนสอบหัวขอวทิยานิพนธไมผานภายในภาคการศึกษาที่ 3 ของการศึกษาสาหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และภาค

การศึกษาที่ 4 สาหรับการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยไมมีเหตุอันควร  

        8.3 คณะกรรมการพิจารณาทุน ซึง่ภาควิชาฯ แตงตัง้ และ/หรือ อาจารยผูลงนามในแบบคารับรองในการขอสมัครทุนและ

แนวทางการวจิยั หรืออาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหระงับการรบัทุน
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9. กําหนดการรับสมัคร

ขอรับและสงใบสมัครทุน ประกาศรายชือ่ผูมี 

สิทธิส์อบสัมภาษณ 

ทุน 

สอบสัมภาษณทุน ประกาศรายชือ่ผูไดรับทุน 

ภาคตน 
ภายใน 14 พฤษภาคม 2564 ผูมีสิทธิ์สอบ 

สัมภาษณทุนตอง 

เปนผูสมัครเขา 

ศึกษาภาคตนที ่

ไดรับการประกาศ 

รายชื่อเปนผูมีสิทธิ์ 

สอบสัมภาษณเขา 

ศึกษา 

พรอมกับการสอบ 

สัมภาษณผูสมัครเขา 

ศึกษาคือ 

28 พฤษภาคม 2564 

หลังวันประกาศผลการคัดเลือก 

ผูสมัครเขาศึกษา ภายใน 2 สัปดาห 

คือ 

11 มิถุนายน 2564 

ที่เว็บไซต 
http://www.cp.eng.chula.ac.th 

ภาคปลาย 

ภายใน 31 ตุลาคม 2564 ผูมีสิทธิ์สอบ 

สัมภาษณทุนตอง 

เปนผูสมัครเขา 

ศึกษาภาคปลายที่ 

ไดรับการประกาศ 

รายชื่อเปนผูมีสิทธิ์ 

สอบสัมภาษณเขา 

ศึกษา 

พรอมกับการสอบ 

สัมภาษณผูสมัครเขา 

ศึกษาภาคปลาย คือ 

12 พฤศจกิายน 2564 

หลังวันประกาศผลการคัดเลือก 

ผูสมัครภาคปลาย ภายใน 2 

สัปดาหคือ 

2 ธันวาคม 2564 

ที่เว็บไซต 

http://www.cp.eng.chula.ac.th 

ดาวนโหลดใบสมัครทุนและแบบคํารับรองในการขอสมัครทุนและแนวทางการวิจัย  ไดท่ีเว็บไซต 

http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู บัณฑิตศึกษา > ดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ > ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 

สําหรับนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ย่ืนเอกสารการสมัครไดท่ี อีเมลพรอมแนบเอกสารท้ังหมดมาท่ี grad@cp.eng.chula.ac.th 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2564 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถวิทย สุดแสง) 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

http://www.cp.eng.chula.ac.th/
http://www.cp.eng.chula.ac.th/
mailto:grad@cp.eng.chula.ac.th
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