ประกาศ ศูน ย์ศ ึก ษาปัญหาการพนัน
เรือ่ ง รับ สม คั รทุน อุด หนุน วิ ทยานิ พนธ์ร ะดับ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก
ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน เป็ นองค์กรวิชาการทีท่ าํ การศึกษาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละจัดการ
ความรู้เ กี่ย วกับ การพนัน เพื่อ นํ า ไปสนับ สนุ น ให้เ กิด การกํา หนดนโยบาย มาตรการ และกลไกที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการปั ญหาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการพนัน มีพนั ธกิจดังนี้
1. สนับสนุ นให้เกิดการวิจยั เพือ่ สร้างความรู้ ในการเฝ้ าระวังสถานการณ์และปั ญหาการพนัน เพื่อ
นําเสนอมาตรการ กลไก ทีเ่ หมาะสมในการจัดการปั ญหาการพนัน
2. สนับสนุ นให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการในระดับพืน้ ที่ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และรวมถึง
มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั และนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุ นให้เกิดการจัดการความรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อสนับสนุ นให้เกิดการสร้างความรู้และพัฒนาเครือข่ายนักวิจยั /นักวิชาการ ด้านการจัดการ
ปั ญหาจากการพนัน ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนันจัดให้มที ุนสนับสนุ นการทําวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1. ผูส้ มัครขอรับทุนต้องเป็ นผูศ้ กึ ษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ซึง่ มีหวั ข้อวิทยานิพนธ์ท่ี
ผ่านการอนุ มตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัย
2. ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ตอ้ งสนับสนุ นให้เกิดการสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการปั ญหาจากการ
พนัน
3. การขอรับทุนต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
1. คุณ สมบัติ ข องผู้ส มัค รขอรับทุน
เป็ น นิ ส ิต /นัก ศึก ษาในระดับ ปริญ ญาโทหรือ เอกที่โ ครงร่า งวิท ยานิ พ นธ์ไ ด้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากคณะ
กรรมการบริหารคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่าแล้ว

2. จํานวนเงิ น ที่จดั สรร
1) ปริญญาโท ไม่เกิน 30,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย
ไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน กรณีแจกแจงรายละเอียดงบประมาณ
2) ปริญญาเอก ไม่เกิน 60,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย
ไม่เกิน 100,000 บาท/ทุน กรณีแจกแจงรายละเอียดงบประมาณ
หมายเหตุ: กรณีได้รบั ทุนสนับสนุ นจากองค์กรอื่น กรุณาแจ้งชื่อองค์กรและจํานวนเงินทีไ่ ด้รบั ทุน
สนับสนุ นด้วย
3. หล กั ฐานประกอบการสม คั ร
1) ใบสมัครขอรับทุน
2) ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมไฟล์ word และ pdf
3) ประกาศหรือหลักฐานการอนุ มตั หิ วั ข้อวิทยานิ พนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/บัณ ฑิต
วิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่า
4. การพิ จ ารณา
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูร้ บั ทุนอุดหนุ นการศึกษาและทุนสนับสนุ นวิทยานิพนธ์ เป็ นผู้
พิจารณาคัดเลือกผูร้ บั ทุน
5. การเบิกจ่ายเงิ น ทุน
เบิกจ่ายตามรายการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็ นหลักฐาน
6. การสม คั รขอรับทุน
ส่ง ใบสมัค รที่ผู้ส มัค รและอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลัก ลงนามแล้ว พร้อ มทัง้ หลัก ฐาน
ประกอบการสมัครตามข้อ 3 มายัง
ศูน ย์ศ ึก ษาปัญ หาการพนัน
ห้อ ง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม หาวิ ท ยาล ยั
ปทุม วัน กรุงเทพฯ 10330
หรือส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ thaicgs@gmail.com

7. ประกาศผลการพิ จ ารณา
ประมาณ 1 เดือน หลังจากได้รบั ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน

จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ศูนย์ศกึ ษาปั ญหาการพนัน

ติดต่อสอบถามเพิม่ เติม ได้ท่ี
ผูป้ ระสานงาน : พรหมภัสสร สุทธิโยธา
โทรศัพท์ : 02-218-6299
Email : thaicgs@gmail.com

ใบสม คั รขอทุน
วิ ทยานิ พนธ์ร ะดับปริ ญญาโท และดุษฏีนิ พนธ์ร ะดับ ปริญ ญาเอก
ศูน ย์ศ ึก ษาปัญ หาการพนัน
ส่ว นที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. หัว ข้อ วิ ทยานิ พนธ์
1.1
ภาษาไทย
……………………….………………………………………………………………………………
1.2
ภาษาอังกฤษ
……………………………………………………………….………………………………………
2. วิ ทยานิ พนธ์เป็ น ส่ว นหนึ่ งของการศึก ษาระดับ
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตร …………………………………………………................………………..………………....……
คณะ ………………...............…………………... มหาวิทยาลัย ...……………………....……………....
3. ผูเ้ สนอขอทุน
ชือ่ - สกุล ……………………..…………………. รหัส/เลขประจําตัวนักศึกษา .............…………………
ทีอ่ ยู่ (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ..................……………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………...……...................……………
โทรศัพท์ ……………………….……………….. E-mail………………………........................................
4. อาจารย์ที่ปรึก ษาการทํา วิ ทยานิ พนธ์ (หล กั )
ชือ่ - สกุล (และตําแหน่งทางวิชาการ) ......................................…………………................……………
ทีอ่ ยู่ (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ..................……………………………………………………....………………
………………………………………………………………………………...……...................……………
โทรศัพท์ ……………………….……………….. E-mail…………………………....................................

ส่ว นที่ 2 ข้อ มูล เกี่ย วกับวิ ทยานิ พนธ์ (ความยาวไม่เกิ น 3 หน้ า)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชือ่ โครงการ (หัวข้อวิทยานิพนธ์)
ความเป็ นมาและความสําคัญ
วัตถุประสงค์
กรอบแนวคิด/ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
วิธกี ารดําเนินโครงการ/แผนการปฏิบตั งิ าน
แผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
รายละเอียดงบประมาณ (เฉพาะกรณี ขอทุนสนับสนุ นสูงกว่า 30,000 บาท/ทุนสําหรับ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือขอทุนสนับสนุ นสูงกว่า 60,000 บาท/ทุนสําหรับดุษฎี
นิพนธ์ระดับปริญญาเอก)

ส่ว นที่ 3 หล กั ฐานประกอบการสมัค ร
1. ใบสมัครขอรับทุน
2. ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมไฟล์ word และ pdf
3. ประกาศหรือหลักฐานการอนุ มตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า

ลงชือ่ …………………………….....……………… ผูข้ อทุน
(………………………………………………)
วันที…
่ ..เดือน…...........……….พ.ศ. ………..
ลงชือ่ …………………………….....……………… อาจารย์ที่ปรึก ษา
(………………………………………………)
วันที…
่ ..เดือน…...........……….พ.ศ. ………..

