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ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

เรื่อง เกณฑการจัดสรรทุนอดุหนุนการศึกษาใหกับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ   

ระดับปรญิญาบัณฑิต สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2564 

----------------- 

 สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เห็นวาปจจุบันการให

ทุนแกนิสิตในหลักสูตรนานาชาตินั้นถือเปนการสรางโอกาสใหแกนิสิตที่มีศักยภาพดานสติปญญาและมีความประสงคจะ

ศึกษาในระบบนานาชาติ ใหไดรับการสนับสนุนเพ่ือสามารถเขาศึกษาและสรางชื่อเสียงใหแกคณะวิศวกรรมศาสตรได และ

สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังเล็งเห็นวาปจจุบันมีนิสติทีมี่

ความสามารถที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติได แตเกิดความเดอืดรอนจำเปนในดานทุนทรัพยอยางเฉียบพลัน จึงเห็น

วาควรจะมีการดำเนินการใหทุนแกนิสิตในกรณีดังกลาวดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางโอกาส สรางกุศล และตอบแทนสังคม

ในการสนับสนุนใหมีบุคลากรที่ดีในสายอาชีพวิศวกรกลับคืนสูสังคม  

 ดังนั้นเพื่อใหการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิตภายในสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติเปนไป

ดวยความเรียบรอย โดยความเห็นชอบของมติเวียนคณะกรรมการบริหารสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จึงได

กำหนดเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาใหกับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ระดับปริญญาบัณฑิตของสำนัก

บริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ดังนี้ 

 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร เรื่องเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาใหกับนิสิต

ในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาบัณฑิต สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ประจำปการศกึษา 2564” 

 

 ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชสำหรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ที่ไดรับทุนใหมตั้งแตปการศกึษา 2564 เปนตนไป 

 

 ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร เรื่องเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาใหกับนิสิตใน

หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาบัณฑิต ของสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 และใชประกาศฉบับนี้แทน 
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ขอ 4 วัตถุประสงค 

         4.1 เพื่อเปนการสนับสนุนนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ที่มีผลการเรียนดีถึงดีมาก มีความ

ประพฤติเรียบรอย และมีศักยภาพที่จะสรางชื่อเสียงใหแก คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

         4.2 เพื่อชวยเหลือนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ที่มีความเดือดรอนจำเปน ในดานทุนทรัพยอยาง

เฉียบพลันที่มีผลการเรียนดีถึงปานกลาง และมีความประพฤติเรียบรอย 

 

ขอ 5 ประเภทเงินทุน และระยะเวลาการรับทุน 

  5.1 ทุน Student's Academic Excellence นิส ิตจะไดรับทุนการอุดหนุนการศึกษาของหลักส ูตร

วิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เฉพาะภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนและเฉพาะป

การศกึษาที่ไดรับอนุมัติทุนเทานั้น โดยนิสิตจะไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาตามประเภทของทุนดังนี้ 

  ทุนประเภท ISE 100          :     ไดรับทุนอุดหนุนการศกึษารอยละ 100 ของคาธรรมเนียมพิเศษ 

  ทุนประเภท ISE  50           :     ไดรับทุนอุดหนุนการศกึษารอยละ  50 ของคาธรรมเนียมพิเศษ 
 

        5.2 ทุน Financial Crisis Condition นิสิตจะไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เฉพาะภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนและเฉพาะภาค

การศกึษาที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น โดยนิสิตจะรบัทุนอุดหนุนการศึกษา ตามประเภทของทุน ดังน้ี 

  ทุนประเภท ISE CR 100     :     ไดรับทุนอุดหนุนการศกึษารอยละ 100 ของคาธรรมเนียมพิเศษ 

  ทุนประเภท ISE CR  50      :     ไดรับทุนอุดหนุนการศกึษารอยละ  50 ของคาธรรมเนียมพิเศษ 

  

 ขอ 6 ผูมีสิทธ์ิสมัครขอรับทุน 

         6.1 สำหรับทุนประเภท ISE 100 และ ISE 50 ผูมีสิทธ์ิสมัครขอรับทุนไดแก 

 1) นักเรียนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมที่ 6 หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือ

ตางประเทศที่เปนไปตามเงื่อนไขของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกำหนด เปนผสูมัครขอรับการคัดเลือกเขาศึกษาชั้น

ปที่ 1 ในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูสมัครจะตองมีผลการ

สอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรไมนอยกวาเกณฑขั้นต่ำในประกาศ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร

นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร ในแตละปการศึกษา และไมเปนผูรับทุนการศึกษาที่อุดหนุนคาธรรมเนียม

พิเศษจากแหลงทุนอื่น 

ทุนประเภท ISE 100      :     จะตองเปนผสูมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษารอบที่ 1 

  ทุนประเภท ISE 50        :     จะตองเปนผสูมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษารอบที่ 2 
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2) นิสิตปจจุบันชั้นปที่ 2, 3 และชั้นปที่ 4 ซึ่งตองเปนผทูี่มีผลการเรียนดีถึงดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม

ไมนอยกวา 3.25 สำหรับผูประสงคขอรับทุน ISE 50 หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 สำหรับผูประสงค

ขอรับทุน ISE 100 มีความประพฤติดี ไมเปนผูรับทุนการศึกษาที่อุดหนุนคาธรรมเนียมพิเศษจากแหลงทุนอ่ืน 

และตองยื่นความจำนงที่จะขอรับทุนในภาคการศึกษาตนในปการศกึษาที่นิสิตจะขอรับทุน 
 

6.2 สำหรับทุนประเภท ISE CR 100 และ ISE CR 50 

     ผูมีสิทธิ์สมัครขอรับทุนไดแก นิสิตปจจุบันที่มีเรื่องเดือดรอนจำเปนในดานทุนทรัพยอยางเฉียบพลันมี

ความประพฤติดี มีผลการเรียนดีถึงปานกลาง ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติมาอยางนอย 1 

ภาคการศึกษา ไมเปนผูรับทุนการศึกษาที่อุดหนุนคาธรรมเนียมพิเศษจากแหลงทุนอื่น และตองยื่นความจำนงที่

จะขอรับทุนในภาคการศึกษาที่นิสิตจะขอรับทุน นิสิตสามารถแสดงความจำนงโดยกรอกใบสมัครและแนบ

เอกสารประกอบตางๆ ตามขอ 9.2 

 

 ขอ 7 ผูมีสิทธ์ิรับทุน 

        7.1 เปนผทูี่ตองสมัครขอรับทุนตามขอ 6 

                   7.2 เปนผทูี่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร โดยสมบูรณ 

        7.3 ใหคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผพูิจารณาการใหทุนทั้ง 4 ประเภท โดยที่ 

  7.3.1 สำหรับทุน ISE 100 และ ISE 50  

         - นักเรียนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมที่ 6 หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

หรือตางประเทศที ่เปนไปตามเงื ่อนไขของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกำหนด คณะกรรมการฯ จะ

พิจารณาจากการเรียงลำดับคะแนนผลการสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คณิตศาตร 

และวิทยาศาสตรในการคัดเลือกเขาศึกษาชั้นปที่ 1 ของหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร 

         - นิสิตปจจุบันชั ้นปที่ 2, 3 และ ชั้นปที่ 4 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากการเรียงลำดับ

คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) กิจกรรมและความประพฤติของนิสิต 

7.3.2 สำหรับทุน ISE CR 100 และ ISE CR 50 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความเดือดรอนจำเปน

 ดานทุนทรัพยของผูสมัคร โดยผสูมัครจะตองแสดงหลักฐานที่ถูกตองและครบถวนตอคณะกรรมการฯ 

 

    ขอ 8 การจัดสรรเงินทุน 

         8.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 จะจัดสรรทุน ดงันี ้

 



-4/6- 

 

       - นิสิตที่กำลังจะเขาศึกษาชั้นปที่ 1 จัดสรรทุน ประเภท ISE 100 เปนจำนวนไมเกิน 15 ทุน และ

ทุนประเภท ISE 50 เปนจำนวนไมเกิน 10 ทุน ตอปการศกึษา 

       - นิสิตปจจุบันชั้นปที่ 2, 3 และ ชั้นปที่ 4 จัดสรรทุน ประเภท ISE 100 เปนจำนวนไมเกิน 12 ทุน 

และทุนประเภท ISE 50 เปนจำนวนไมเกิน 25 ทุน ตอชั้นป และตอปการศกึษา 

8.2 เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของการใหทุนผูที่มีความเดอืดรอนอยางเฉียบพลัน นิสิตที่ขอรับทุนแตละ

คนในตลอดชวงระยะเวลาการศึกษา จะไดการจัดสรรทุนประเภท ISE CR 100 และ ISE CR 50 วงเงินรวมไดไม

เกินสองเทาของอัตราการจัดเก็บสูงสุดของคาธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บโดยหลักสูตรนานาชาติ ในกรณีที่ผูรับ

ทุนมีความจำเปนเดือดรอนมากกวาที่ระบุไวขางตน ใหผูอำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

เสนอประธานคณะกรรมการบริหารสำนักบรหิารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ เปนผวูินิจฉัยหรืออนุมัติ 

  

 ขอ 9 หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

        9.1 ทุนประเภท ISE 100 และ ทุน ISE 50  

         - นักเรียนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมที่ 6 หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

หรือตางประเทศที่เปนไปตามเงื่อนไขของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกำหนด ตองยื่นเอกสาร พรอมแนบ

ผลการเรียนและผลการสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

         - นิสิตปจจุบันชั้นปที่ 2, 3 และ ชั้นปที่ 4 ตองยื่นเอกสารการสมัคร พรอมแนบผลการเรียน 

รวมทั้งเรียงความระบุเหตุผลวาเหตุใดนิสิตดังกลาวถึงเปนผูเหมาะสมที่จะไดรับทุน พรอมแนบเอกสาร

ประกอบในดานกิจกรรมตางๆ ที่นิสิตเขารวมในอดีต 

        9.2 ทุนประเภท ISE CR 100 และ ISE CR 50 ตองกรอกแบบฟอรมแสดงความจำนงขอรับทุน พรอมแนบ 

   เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 1. คำรับรองฐานะความเปนอยูของครอบครัว 

 2. ใบรายงานผลการเรยีนในภาคการศึกษาที่ผานมา 

 3. หนังสือรับรองของอาจารยที่ปรึกษา 

 4. รูปถายสภาพบานและทรพัยสินของครอบครวัผูสมัครรับทุนฯ (ถามี) 

 5. สำเนาทะเบียนบานของนิสิตและผูปกครองพรอมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกตอง 

 6. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิตพรอมเซ็นชื่อรับรองฯ 

 7. สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครองพรอมเซ็นชื่อรับรองฯ 

 8. หลักฐานการประกอบอาชีพและรายไดของผูปกครอง 

8.1 หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา และบัตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง กรณี

มีรายไดประจำ 
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8.2 ใบงบดุลบริษัท หรือ ภงด. (สำหรับธุรกิจสวนตัวที่จดทะเบียน) 

8.3 ใบรับคาคอมมิชชั่นยอนหลัง 6 เดือน (สำหรับตัวแทนจำหนาย) 

8.4 สำเนาบัญชีเงินฝากของรายไดบิดา-มารดา หรือผูปกครอง ยอนหลัง 6 เดือน 

 9. เอกสารอื่น ๆ เชน เอกสารยืนยันการพักงาน ลดเงินเดือน หรือเลิกจางของผูปกครอง เปน

ตน 

และตองยื่นสมัครที่สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ดวยตนเอง เม่ือเกิดความเดอืนรอนจำเปนดานทุนทรัพยอยางเฉียบพลัน 

 

ขอ 10 การพิจารณาทุน 

 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสาตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับทุนการศึกษาประเภทตางๆ ตอกรรมการบริหารหลักสูตร

วิศวกรรมนานาชาติเพื่ออนุมัติ  

องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหประกอบดวย 

1. ผูอำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ       เปน ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย       เปน  รองประธานกรรมการ 

3. รองผูอำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ เปน กรรมการ 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร

วิศวกรรมนานาชาติ มีหนาที่ดังนี้ 

1) พิจารณาคัดเลือกนิสิต เพ่ือรับทุนการศึกษา ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษทั้งประเภททุน ISE 100,  

ISE 50, ISE CR 100 และ ISE CR 50  

          2)   ดูแลจัดการทุนการศึกษา ที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการบริหารสำนักบรหิารหลักสูตรวิศวกรรม 

                 นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 ขอ 11 เงื่อนไขการรับทุน 

 11.1 นิสิตที่ไดรับทุนตามประกาศ จะตองเซ็นรับทราบการเปนนิสิตทุนทุกเทอมการศึกษาพรอมแนบ

หลักฐานผลการเรียน และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการติดตอใหแจงเจาหนาที่ฝายกิจการนิสิตสำนักบริหาร

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ 

         11.2 นิสิตที่ไดรับทุนตามประกาศ จะตองนำใบเสร็จคาธรรมเนียมพิเศษมายื่นใหทาง สำนักบริหาร

หลักสูตร วิศวกรรมนานาชาติ เพื่อดำเนินการเบิกจายทุนการศึกษาใหแกนิสิต  
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 11.3 ในระหวางที่ไดรับทุน นิสิตทุนทุกประเภท ตองชวยงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก สำนักบริหาร

หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 8 ชั่วโมงตอสัปดาห 

ในชวงเปดภาคการศึกษา (รายละเอียดตามประกาศสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ เรื่อง การกำหนด

ชั่วโมงการทำงานของนิสิตทุน ISE) 

 11.4 ในระหวางที่ไดรับทุน นิสิตที่ไปแลกเปลี่ยนและฝกงาน ตองแจงใหเจาหนาที่ฝายกิจการนิสิตสำนัก

บริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติรับทราบ พรอมแสดงหลักฐาน  

 

 

ขอ 12 การเปลี่ยนแปลงประเภทของทุน 

           12.1 นิสิตชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 ที่ไดรับทุนประเภท ISE 100 อยู แตไดรับคาเกรดเฉลี่ยสะสมอยูสูงกวา 

        3.25 แตต่ำกวา 3.60 จะถูกปรับลดประเภททุนใหเปน ISE 50 โดยอัตโนมัติ 

           12.2 นิสิตชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 ที่ไดรับทุนประเภท ISE 50 อยู แตไดรับคาเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกวา     

                   3.25 จะถูกระงับเปนผไูดรับทุนประเภท ISE 50 โดยอัตโนมัติ 

 

ขอ 13 การระงับทุน 

           13.1 ผูรับทุนพนสภาพการเปนนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

           13.2 ผูรับทุนยุติการเรียนไมวากรณีใดๆ หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุอันควร 

           13.3 ผูรับทุนไมปฏิบัติตามขอ 11.3 โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

           13.4 ผูรับทุนมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือประพฤติตนผิดระเบียบขอบังคับวินัยนิสิต จนไดรับคำสั่ง  

                  ลงโทษวินัยนิสิต ตามมติของคณะกรรมการบริการคณะหรือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

           13.5 ผูรับทุนประเภท ISE 100 หรือ ISE 50 ที่ไดรับเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 3.25                                                                      

                                       

                                                                                               ประกาศ ณ วนัท่ี      กรกฎาคม  2564 

 

 

 

                                                                                              (ศาสตราจารย ดร.สุพจน เตชวรสนิสกุล) 

                   คณบดี 
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