คำแนะนำกำรสมัครขอรับทุนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท
สำหรับนักเรียนผู้สมัครโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมฯ (ปอเนำะ)
โรงเรียนในโครงกำรพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
(โปรดอ่านประกาศรับสมัครฯและคาแนะนาฯให้เข้าใจเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร)
โครงกำรจุฬำฯ-ชนบท เป็นโครงการรับนักเรียนยากจนในชนบทที่เรียนดีและประพฤติดีให้มีโอกาส
เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบทได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กระตุ้นให้โรงเรียนในชนบทได้ตื่นตัวและมีกาลังใจในการเรียนการสอน และกระจายผู้มีความรู้
ความสามารถระดับอุดมศึกษาไปยังท้องถิ่นในชนบท
เขตพื้นที่ปฏิบัติงำนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท (พิเศษ) ผู้สมัครจะมีภูมิลาเนาและกาลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) โรงเรียนในโครงการพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขต 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
ทุนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งสรรทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภท ก จะได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่
1. ได้รับค่าอาหารและใช้จ่ายประจาเดือน ๆ ละ

5,000 บาท ปีละ 10 เดือน

2. ได้รับค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
3. ได้รับค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
4. ได้รับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่ารักษาพยาบาลตามความจาเป็นและประหยัด
ทุนประเภท ข จะได้รับเช่นเดียวกับทุนประเภท ก โดยยกเว้นค่าอาหารและใช้จ่ายประจาเดือน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ปรับสภาพการให้ทุน ยกเลิกการให้ทุนหรือให้พ้นสภาพนิสิตได้ ถ้า
นิสิตผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือมีความประพฤติ
ไม่เหมาะสม ผู้รับทุนจุฬาฯ-ชนบทนี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นใดได้อีก ยกเว้นจะได้รับคายินยอม
จากมหาวิทยาลัย และผู้รับทุนประเภท ก จะไม่สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯด้วย
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กำหนดกำรรับสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท
16 - 31 สิงหาคม 2559 กาหนดการสมัคร ผู้สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทจะต้องปฏิบัติดังนี้
- ต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบจุฬาฯ
กรอกข้อมูล/ชาระเงินค่าสมัคร/ปฏิบัติตามที่ศูนย์ทดสอบฯกาหนด
- ส่งใบสมัคร หลักฐานฯ เอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท (โรงเรียนรับรอง)
29 ต.ค. – 1 พ.ย. 2559 จะต้องสมัครเข้ารับการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ที่ สทศ. จัดสอบ

โดยจะต้องสอบรายวิชาให้ถูกต้องตรงตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากาหนด
1 – 3 มีนาคม 2560

กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายโครงการจุฬาฯ-ชนบท
โดยจะเรียกตัวเฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ของครอบครัวผู้สมัคร ซึ่งในการตรวจสภาพฯจะไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้า
7 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท
โทร.0-2218-3245
http://www.rural.chula.ac.th
ศูนย์ทดสอบจุฬาฯ
http://www.atc.chula.ac.th
เว็บไซต์แอดมิชชั่นส์จุฬาฯ http://www.admissions.chula.ac.th

ขั้นตอนกำรสมัครขอรับทุนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท
ผู้สมัคร : ดาวน์โหลดเอกสารขอทุนฯได้ที่เว็บไซต์ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท เขียนเอกสารฯ ส่งโรงเรียน
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้ ใบแสดงผลการศึกษา / ปพ.1 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ประชาชน สาเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง (กรณีมีรายได้ประจา)


โรงเรียน : โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดในประกาศฯ โดยแต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนสมัครขอรับทุนฯได้ไม่เกิน 7 คน


คณะกรรมกำรโรงเรียน : ตรวจสอบเอกสารฯ หลักฐานฯและลงนามรับรอง
ให้ผู้สมัครส่งเอกสาร (ผู้สมัครหนี่งคนต่อหนึ่งซอง) ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2559
ส่งไปยังที่ ศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ควรศึกษาวิธีการสมัครและ
ขั้นตอนการส่งใบสมัคร หลักฐานฯ เอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท ตามข้อกาหนดบนเว็บไซต์
ศูนย์ทดสอบฯ http://www.atc.chula.ac.th และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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ข้อปฏิบัติกำรสมัครขอรับทุนโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท
1. กำรเลือกคณะเข้ำศึกษำ ให้เลือกสมัครได้เพียงหนึ่งคณะ จากที่เปิดรับเข้า 2 คณะดังนี้
1.1 คณะครุศำสตร์ เปิดรับ 7 สาขาวิชา ต้องระบุสำขำวิชำที่จะเข้ำศึกษำ
1.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.1.2 สาขาวิชาประถมศึกษา
1.1.3 สาขาวิชามัธยมศึกษา
- มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
(ระบุสายวิทย์)
- มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ระบุสายศิลป์)
1.1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
1.1.5 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ
1.1.6 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.1.7 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
1.2 คณะรัฐศำสตร์ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ต้องระบุสำขำวิชำที่จะเข้ำศึกษำ
1.2.1 สาขาวิชาการปกครอง
1.2.2 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จำนวนทุนกำรศึกษำรวม 7 ทุน ทั้งนี้ อาจรับได้ไม่ครบตามจานวนหากผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. กำรเลือกสมัครคณะเข้ำศึกษำ ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชำ/กลุ่มสำระฯ ดังนี้
ผู้สมัครคณะครุศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ จะต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาภาษาไทยไม่ต่ากว่า 2.75
กลุ่มวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 2.00 ถ้าศึกษาเน้นหนักด้านคานวณ
จะต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75
หรือถ้าศึกษาเน้นหนักด้านภาษาจะต้องได้คะแนน
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ากว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ากว่า 2.00
ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้ำรับกำรทดสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2560 ที่สถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ) จัดขึ้น ในระหว่ำงวันที่ 29 ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน 2559 โดยจะต้อง
สอบรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมที่แต่ละคณะ/สำขำวิชำกำหนด
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3. กำรกรอกข้อมูลเอกสำรสมัครขอรับทุนจุฬำฯ-ชนบท ให้ใช้ปากกาเขียนด้วยลายมือตนเอง
ห้ามใช้ดินสอ หรือพิมพ์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนเรียบร้อย ข้อมูลใดที่ไม่แน่ใจให้
สอบถามบิดามารดาผู้ปกครอง ถ้ามีข้อขัดข้องประการใดสามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมแยกต่างหากได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกสมัครคณะและสาขาวิชา ให้ศึกษารายละเอียดคณะที่ต้องการ
เข้าศึกษา รายวิชาสอบ/รูปแบบที่สอบ โดยให้ระบุเหตุผลที่เลือกคณะเข้าศึกษาให้ละเอียดชัดเจนด้วย
ในข้อที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง ให้แจ้งรายได้ / เงินเดือนญาติพี่น้องในครอบครัว ชื่อสถานที่
ทางานหรือสถานศึกษา เพื่อให้ถูกต้องชัดเจน ควรสอบถามบิดามารดาผู้ปกครองก่อน อย่าให้ข้อมูลเท็จ
ในข้อที่เกี่ยวกับอาชีพบิดามารดา บอกให้ละเอียดชัดเจน ทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง/อาชีพเสริม
กรณีบิดามารดามีรายได้ประจาให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนฯ ระบุระดับ ยศ ตาแหน่งมาด้วย
4. คำรับรองฐำนะครอบครัวผู้สมัคร โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกท้องถิ่น ท่านใดท่านหนึ่ง
และคารับรองโดยเพื่อนบ้านอีกหนึ่งท่าน จะต้องมีคารับรองครบทั้งสองท่าน ห้ามปลอมแปลงเด็ดขาด
5. คำรับรองกำรคำนวณคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชำ โดยนายทะเบียนโรงเรียน และคารับรอง
การศึกษาความประพฤติและสภาพความเป็นอยู่ผู้สมัคร โดยคณะกรรมการโรงเรียน จะต้องครบถ้วน
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้อานวยการโรงเรียนโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการของโรงเรียนเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ทั้งนี้
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบทจะไม่พิจารณาเอกสารสมัครขอรับทุนฯ/หลักฐานการสมัครฯ ที่ไม่ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากคณะกรรมการที่โรงเรียนได้แต่งตั้งขึ้น
6. หลักฐำนประกอบกำรขอรับทุนฯ จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร และมีผลต่อการพิจารณา โดยหลักฐานการขอรับทุนฯมีดังนี้
6.1 ใบแสดงผลการศึกษา / ปพ.1 โดยโรงเรียนออกให้ใช้เพื่อการสมัคร
6.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
(พร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6.4 สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน (พร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี) (พร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6.6 หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา / มารดา / ผู้ปกครองของผู้สมัคร กรณีที่มีรายได้ประจา
6.7 รูปถ่ายภาพด้านหน้าบ้าน ข้างบ้าน ภายในบ้าน และภาพทรัพย์สินของครอบครัวผู้สมัคร
6.8 เอกสารอื่นที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น สาเนาสัญญากู้ยืมเงินฯ เป็นต้น
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบทจะไม่ส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ คืนให้แก่ผู้สมัคร กรณีเป็นหลักฐานที่สาคัญ
และจาเป็น ให้ถ่ายสาเนาเอกสาร พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จัดส่งให้ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท
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7. กำรเขียนแผนที่ ผู้สมัครจะต้องให้ความสาคัญการเขียนแผนที่ให้ชัดเจน แสดงการเดินทางโดย
รถยนต์ไปบ้านบิดามารดา และแผนที่บ้านพัก กรณีเช่าบ้านหรือหอพักอยู่ในตัวเมือง
การเขียนแผนที่ให้เขียนละเอียดชัดเจน ใช้ปากกา หรือหมึกสี ห้ามใช้ดินสอ ให้เขียนเส้นทาง เริ่มจาก
ตาแหน่งที่สาคัญ เช่น ที่ว่าการอาเภอ โรงพยาบาล อบต. สถานีอนามัย จุดสังเกต ระยะทางระหว่างจุดสาคัญ
เลขทางหลวง ทางหลวงชนบท ลักษณะถนน ลาดยาง ลูกรัง สถานที่สาคัญ วัด โรงเรียน สะพาน ปั้มน้ามัน
หลักกิโลเมตร ชื่อหมู่บ้าน ถ้าจาเป็นต้องไปทางน้าให้บอกจุดขึ้นหรือลงเรือด้วย ถ้าเนื้อที่ที่กาหนดเขียนได้
ไม่ชัดเจนพอ ให้เขียนลงกระดาษอื่นแนบมาได้ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่เขียนแผนที่
ไม่ละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ ผู้สมัครควรเขียนเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ญาติ ที่สามารถให้
ข้อมูลเส้นทางได้
ตัวอย่ำงแผนที่

สัญลักษณ์
=ถนนลาดยาง
=ถนนลูกรัง

ทางหลวงหมายเลข 432
จาก จ.ยะลา --------> ไป จ.นราธิวาส
 หลักกิโลเมตรที่ 10
 หลักกิโลเมตรที่ 12

 ปั้มน้ามัน ป.ต.ท.

1 ก.ม.

2 ก.ม.
บ้านยางงาม

ร.ร.บ้านนาดี

=สะพาน
บ้าน อบต.



1 ก.ม.
 บ้านกานัน

200 ม.

ร้านค้า


**

 ศาลาหมู่บ้าน

บ้ำนข้ำพเจ้ำ**

N

คาอธิบายเพิ่มเติม ระยะทางจากตัวจังหวัดถึงอาเภอ 10 กม. และจากอาเภอถึงหมู่บ้าน 2 กม. บ้านข้าพเจ้าสามารถ
ไปทั้งสองทางแต่เข้าตรงหลัก กม.ที่ 10 จะสะดวกกว่าเพราะเป็นทางลาดยางตลอด บ้านจะอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าพอดี
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8. รำยละเอียดคณะที่เปิดรับเข้ำศึกษำโครงกำรจุฬำฯ-ชนบท 2 คณะ มีดังนี้
1. คณะครุศำสตร์ หลักสูตร 5 ปี (ต้องระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา)
สาหรับผู้ที่มีใจรักทางวิชาชีพทางการศึกษา เช่น ครู นักแนะแนว โสตทัศนศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน นักวิชาการศึกษา ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดของตนเอง
โดยเปิดรับเข้าศึกษา 7 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (วิทย์/ศิลป์)
เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
และธุรกิจศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2. คณะรัฐศำสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ต้องระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา)
ผูจ้ ะเข้าศึกษาควรเป็นผู้มมี นุษยสัมพันธ์ดี สนใจการเปลี่ยนแปลงสังคม มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตั้งใจทางานเพื่อสังคม สามารถประกอบอาชีพเป็นปลัดอาเภอ นักวิชาการ ฯลฯ
โดยเปิดรับเข้าศึกษา 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการปกครอง ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง กลุ่มผล
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมือง การปกครอง พฤติกรรมทางการเมืองและการปกครอง ฯลฯ
2. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยสังคม
ความสัมพันธ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาและแนวการวิเคราะห์สังคมฯลฯ
********************
กำรสมัครจะสมบูรณ์
เมื่อได้สมัครผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบจุฬำฯ ชำระค่ำธรรมเนียมสมัครเรียบร้อย
ได้ส่งใบสมัคร หลักฐำนประกอบกำรสมัคร เอกสำรขอรับทุนจุฬำฯ-ชนบท
ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2559
ควรศึกษำวิธีกำรสมัครและขั้นตอนกำรส่งใบสมัคร หลักฐำนเอกสำรกำรสมัคร
ตำมข้อกำหนดบนเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบฯ และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครไม่ว่ำกรณีใด ๆ

