
 
ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เร่ือง  การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา  ปีการศึกษา 2564 
------------------------------ 

 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543  
เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2542 โดยสนับสนุนนิสิตที่มีความรู้
ความสามารถสูงเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการรับสมัครทุน ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน  
 1.1 เป็นนิสิตแรกเข้าระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท  
  1.2  เป็นผู้เข้าศึกษาตามประกาศการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ 
และหลักสูตรรับเข้าศึกษาแล้ว หรือ  
 1.3  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรรับเข้า
ศึกษาแล้ว โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก   
   ก. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป หรือ 
   ข. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลงานที่ได้รับการตอบรับ/
ตีพิมพ์ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS จัดอยู่ในล าดับควอไทล์ที่ก าหนดตามประกาศฉบับ
ล่าสุดในการจัดล าดับวารสารของ Journal Citation Reports - Clarivate Analytics (JCR)  หรือ Scimago Journal & country (SJR)  หรือ 
   ค.  เป็นนิสิตที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนจากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอกในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบต่อเนื่อง และ
มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
   ง. มีคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1) มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป  หรือ Computer-based  ตั้งแต่ 173 
ขึ้นไปหรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ 
    2) ได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษท้ังแรกเข้าและก่อนส าเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  (2) ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ก.  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป  
   ข.  มีคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1) มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป  หรือ Computer-based  ตั้งแต่ 113 
ขึ้นไปหรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป หรือ 
    2) ได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษท้ังแรกเข้าและก่อนส าเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 1.4 เป็นผู้ที่สมัครทุนอื่นดังต่อไปนี้ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สมัครขอรับทุน 
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  (1)  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตชาวต่างประเทศ 
  (2)  ทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย 
 1.5  เป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ 
 1.6  เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน หรือทุนอุดหนุนการศึกษาค่าเล่าเรียนของคณะและ  
บัณฑิตวิทยาลัย หรือทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น 
2. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 2.1 ใบสมัครขอรับทุนติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 
 2.2 ใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต/มหาบัณฑิต 
 2.3 หลักฐานการอนุมัติให้เปลี่ยนระดับจากระดับปริญญามหาบัณฑิต เป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 2.4 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ  
และหัวหน้าภาควิชา 1 ฉบับ 
 2.5 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 2.6 แบบ บ. 21 (รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
3. ผู้มีสิทธิ์รับทุน 
 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 (กรณีที่ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบจะไม่สามารถพิจารณาใบสมัครได้) 
 3.2  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ได้รับทุน 
4. จ านวนเงินที่สนับสนุน 
 4.1 ประเภทอุดหนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 
  (1) ส าหรับนิสิตปริญญาเอก 
   ก. อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยและไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)  
   ข.  ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท  
   ค.  ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย  ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เพื่ อเฉลิม
ฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา สมัครขอรับทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยอัตราและเง่ือนไขการเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บังคับใช้
นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  (2)  ส าหรับนิสิตปริญญาโท  
   ก. อุดหนุนค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยและไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   ข.  ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 
   ค. ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิม
ฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา สมัครขอรับทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยอัตราและเง่ือนไขการเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บังคับใช้ 
นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.2 ประเภทอุดหนุนเฉพาะค่าเล่าเรียน จัดสรรเป็นค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยและไม่รวมค่าธรรมเนียม
การศึกษา) 
5. ระยะเวลาการรับทุน 
 5.1 เข้าศึกษาปริญญาเอกด้วยวุฒิปริญญาตรี จัดสรรเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 5.2 เข้าศึกษาปริญญาเอกด้วยวุฒิปริญญาโท หรือได้รับการเปลี่ยนระดับจัดสรรเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 5.3  เข้าศึกษาปริญญาโท จัดสรรเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบตรีภาค  ระยะเวลาในการรับทุนจะจ่ายตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้ หากผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาก่อนครบระยะเวลาการรับทุนจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนตามข้อ 5 
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6. ก าหนดการรับสมัครและการพิจารณาทุน  
 6.1 ก าหนดการรับสมัคร 

นิสิตส่งใบสมัครขอรับทุน 
ที่หลักสูตรภายในวันที ่

คณะคัดเลือกและส่งใบ
สมัครภายในวันที ่

สอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน ประกาศผลการ
พิจารณา 

ภาคการศึกษาต้น   
รอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
รอบท่ี 2  ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
รอบท่ี 3  ภายในวันท่ี 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  ภายในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
รอบท่ี 2  ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

 
19 พฤศจิกายน 2564 
24 ธันวาคม 2564 

 
ธันวาคม 2564 
มกราคม 2565 

 
ธันวาคม 2564 
มกราคม 2565 

 6.2  การพิจารณาทุน 
  การคัดเลือกผู้ได้รับทุนประเภท 4.1 หรือ ข้อ 4.2 เป็นสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย และถือเป็นที่สิ้นสุด 
7. เง่ือนไขการรับทุน 
 7.1 ต้องเป็นนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุนตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 25 (1) และ (2) 
 7.2 นิสิตต้องส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้างานวิทยานิพนธ์ในระหว่างรับทุน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 7.3 นิสิตต้องส่งบทคัดย่อ หน้าอนุมัติ และกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์เป็น File PDF และต้องระบุการได้รับทุนใน
กิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ ์
 7.4 เฉพาะผู้ได้รับทุนประเภทอุดหนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ตามข้อ 4.1 ต้องส่งผลงานตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้
เป็นไปตามเง่ือนไขการตีพิมพ์ของทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช หรือทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับ
นิสิตที่ประกาศบงัคับใช้นับตั้งแต่สมัครทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต และนิสิตต้อง
ระบุการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ไว้ในกิตติกรรมประกาศของบทความว่า “ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก บัณฑิต
วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 
72 พรรษา ” (The Scholarship from the Graduate School, Chulalongkorn University to commemorate the 72nd anniversary 
of his Majesty King Bhumibol Aduladej is gratefully acknowledged) และทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช [The 90th Anniversary Chulalongkorn University Fund (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund)]  หรือทุนอุดหนุน
วิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต (CU Graduate School Thesis Grant))  
 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่รับทุนไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาด้วย 
8. การระงับทุน  บัณฑิตวิทยาลัยจะระงับการรับทุนเมื่อ 
 8.1 ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
 8.2 ผู้รับทุนได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.25 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตเรียนแบบเน้นท าวิทยานิพนธ์ และได้รับ
การประเมินผลเป็น U 
 8.3 ไม่มีความคืบหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ จะระงับการจ่ายเงินทุน ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ีได้รับสัญลักษณ์การประเมินผล
วิทยานิพนธ์เป็น U 
 8.4 ผู้รับทุนยุติหรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 8.5 ผู้รับทุนกระท าทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น 
 8.6 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับการรับทุน 
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9. การชดใช้เงินทุน (ตามประกาศหลักเกณฑ์อุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ 72 พรรษา พ.ศ. 2564) 
10.  การสมัครขอรับทุน 
 10.1  นิสิตดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนูทุนอุดหนุนการศึกษา) และส่งใบสมัครภายในวันที่
ก าหนดไว้ในข้อ 6 
 10.2  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ ่ม เติมได้ที ่กลุ ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย   
โทร 0-2218-3502-3 และ 0-2218-3505  
 10.3  บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ภายใน 10 วันท าการ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ  วันท่ี  10 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  หนูจักร) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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