
ประกาศ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สําหรับนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2564 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค
ภาคว ิชาว ิศวกรรมคอมพ ิวเตอร  คณะว ิศวกรรมศาสตร  จ ุฬาลงกรณ  มหาว ิทยาล ัย   ได เริ ่มจ ัดสรรเง ิน 

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาล ัย (ทุนอ ัจฉร ิยะค ืนร ัง) ตั้งแตป ีการศ ึกษา 2552 เพื่อสน ับสน ุนน ิส ิตเก าผู สําเร ็จการศ ึกษาวิศวกรรมศาสตรบ ัณฑ ิต 

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร จากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพสูง ให เข าศึกษาตอระด ับ 

บ ัณฑ ิตศ ึกษาท ่ีภาควิชาฯ และเพื่อส งเสร ิมการผล ิตงานว ิจัยท ่ีม ีค ุณภาพ ทั้งน ้ีมีความมุ งหวังให น ิส ิตเก าผ ู ไดร ับทุนใช เงินท ุนให  

เก ิดประโยชนสงูสุดในการศ ึกษาเลาเร ียนและวิจัยจนสําเร ็จการศ ึกษาท่ีภาควิชาฯ 

2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 เป ็นน ิส ิตแรกเขาศ ึกษา ระดับปร ิญญามหาบ ัณฑ ิต หร ือ ระดับปร ิญญาด ุษฎีบ ัณฑ ิต ที ส  าเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.2 มิไดรับทุนการศึกษาจากแหลงอ่ืนซ่ึงสนับสนุนคาเลาเรียน 
2.3 เขาศึกษาในหลักสูตรภาคปกติท่ีมีการทำวิทยานิพนธ 

3. เอกสารการสมัคร

3.1 ใบสมัครขอรับทุน

3.2 ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต/มหาบัณฑิต

3.3 รูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

3.4 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ซ่ึงผานเกณฑตามท่ีหลักสูตรกำหนด
3.5 Curriculum Vitae (CV) หร ือ Portfolio ซึ งระบ ุความเช ี่ยวชาญ ประสบการณ  ผลงาน/รางว ัลท ี่เคยได ร ับ

ทางดานวิชาการ 

3.6 ผลงานตีพิมพ (ถามี) 

4. ผูมีสิทธ์ิรับทุน

4.1 มีคุณสมบัติครบถวนตาม ขอ 2 และสงเอกสารครบถวนตามขอ 3
4.2 คณะกรรมการพิจารณาทุนซ่ึงภาควิชาฯ แตงต้ังพิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรับทุน

5. เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน
5.1 นิสิตระดับมหาบัณฑิต จะไดรับการสน ับสน ุนคาเลาเร ียนในภาคการศ ึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเร ียน เปนเวลาไมเก ิน 4

ภาคการศ ึกษา น ับตั้งแต เร ิ มเข าศ ึกษา และน ิส ิตระด ับด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต จะไดร ับการสนบัสนุนค าเล าเร ียนในภาคการศ ึกษาท ีม ีการ 

ลงทะเบียนเรียน เปนเวลาไมเกิน 6 ภาคการศึกษา นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 
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5.2 น ิส ิตจะได ร ับท ุนผ ู ช วยสอนเพ ิ มเต ิมด วยเพ ื อให ปฏ ิบ ัต ิหน าท ี เป ็นผ ู ช วยสอน โดยท ่ีน ิส ิตระด ับมหาบ ัณฑ ิตจะปฏ ิบ ัติ 

หนาท่ีเปนเวลา 2 ภาคการศึกษา และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะปฏิบัติหนาท่ีเปนเวลา 3 ภาคการศึกษา 

5.3 ในระหวางช วงเวลาของการร ับท ุน จะมีการพิจารณาผลการศ ึกษาและวิจ ัยของน ิส ิตทุกสองภาคการศ ึกษาว าน ิส ิตยัง 

สมควรไดรับทุนอยูหรือไม โดยคณะกรรมการพิจารณาทุน ซ่ึงภาควิชาฯ แตงตั้ง 

6. การพิจารณา 

6.1 ภาควิชาฯ จะดําเนินการรับสมัครทุนและพิจารณาทุนเฉพาะเม่ือยังมีทุนคงเหลืออยูเทานั้น 

6.2 การคัดเลือกผูไดรับทุนเปนสิทธิ์ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ซ่ึงภาควิชาฯ แตงตั้งและพิจารณาโดยการสัมภาษณ 

7. เงื่อนไขการรับทุน 

7.1 ตองเป ็นน ิส ิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการร ับทุน ตามข อบ ังค ับจุฬาลงกรณมหาวิทยาล ัยวาดวยการศ ึกษาใน 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 56(1) 

7.2 นิสิตตองปฏิบัติหนาท่ีผูชวยสอนของภาควิชาฯ ในรายวิชาท่ีไดรับมอบหมายในภาคการศึกษาท่ีรับทุนผูชวยสอน ท้ังนี้ 

เพ่ือให นิสิตไดมีโอกาสเร ียนรูและมีประสบการณในการเปนผูช วยสอนหรือปฏิบัติงานดานวิชาการ 

7.3 ระบุการไดรับ “ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” หรือ “Chula Computer Engineering Graduate Scholarship for CP Alumni” จาก

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ และบทความ

วิจัยท่ีตีพิมพ 

7.4 ในระหวางช วงเวลาของการร ับท ุน น ิส ิตตองส งรายงานผลการศ ึกษาและว ิจัยท ุกสองภาคการศ ึกษาเพ  ือประกอบการ 

พิจารณาวานิสิตยังสมควรไดรับทุน 

8. เงื่อนไขการระงับทุน ในระหวางชวงเวลาของการรับทุน ผูรับทุนสามารถถูกระงับทุนไดตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

8.1 ผูรับทุนพนสถานภาพการเปนนิสิต 

8.2 ผูรับทุนสอบหัวขอวิทยานิพนธไมผานภายในภาคการศึกษาท่ี 3 ของการศึกษาสําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และภาคการศึกษาท่ี 

4 สําหรับการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยไมมีเหตุอันควร 
8.3 คณะกรรมการพิจารณาทุน ซ่ึงภาควิชาฯ แตงตั้ง และ/หรือ อาจารยผูลงนามในแบบคำรับรองในการขอสมัครทุน 

และแนวทางการวิจัย หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหระงับการรับทุน 

 

9. กำหนดการรับสมัคร 

ขอรับและสงใบสมัครทุน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิ 

สอบสัมภาษณทุน 

สอบสัมภาษณทุน ประกาศรายชื่อผูไดรับทุน 

ภาคตน 

ภายใน 14 พฤษภาคม 2564 

 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ทุนตองเปนผูสมัครเขา 

ศึกษาภาคตนท่ีไดรับ 

การประกาศรายช่ือเปน 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

เขาศึกษา 

 

พรอมกับการสอบ 

สัมภาษณผูสมัครเขา 

ศึกษาคือ 

28 พฤษภาคม 
2564 

 

หลังวันประกาศผลการคัดเลือก 

ผูสมัครเขาศึกษา ภายใน 2 สัปดาห 

คือ 

11 มิถุนายน 2564 

ท่ีเว็บไซต 

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

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

 

ภายใน 31 ตุลาคม 2564 

 

 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ทุนตองเปนผูสมัครเขา 

ศึกษาภาคปลายท ี่ไดรับ 

การประกาศรายช่ือเปน 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

เขาศึกษา 

 

พรอมกับการสอบ 

สัมภาษณผูสมัครเขา 

ศึกษาภาคปลาย 

คือ  

12 พฤศจิกายน 2564 

 

หลังวันประกาศผลการคัดเลือก 

ผูสมัครภาคปลาย ภายใน 2 

สัปดาห คือ  

2 ธันวาคม 2564 

 

 

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 

mailto:grad@cp.eng.chula.ac.th
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