(ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตจากโครงการเรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อเปนการสงเสริมนิสิตที่เขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งมี
ศักยภาพสูง มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีผลการเรียนดีเดนไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยฯ
จึงกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการใหเงินทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหแกนกั เรียน
โครงการเรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาและ
ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในสังกัดคณะตามเงื่อนไขโครงการเรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“คณะกรรมการดําเนินงาน” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเรียนลวงหนาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“ทุนการศึกษา”
หมายความวา เงินที่จัดสรรจากเงินรายไดโครงการเรียนลวงหนา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอ 2 ประเภททุนการศึกษา
เปนทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบใหเปลารายปซึ่งจัดสรรจากเงินรายไดโครงการเรียน
ลวงหนาใหแกนิสิตจากโครงการเรียนลวงหนา ทุนละ 32,000 บาทตอป จํานวนทุนจะพิจารณาเปนรายปไป
ขอ 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขในการใหทุนการศึกษา
3.1 เปนนิสิตชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีผล
การเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 สายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีคะแนนรายวิชากลุมสายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร เฉลี่ยไมนอยกวา 2.75
3.2 เปนผูไดรบั คัดเลือกเขาศึกษาในสังกัดคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามเกณฑที่แต
ละคณะกําหนดโดยมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่ศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาไมต่ํากวา 3.00
3.3 เปนผูมีความประพฤติดแี ละเอาใจใสในการศึกษาโดยมีใบรับรองจากโรงเรียนหรืออาจารยที่
ปรึกษาประจําโรงเรียน

3.4 เปนผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในสังกัดคณะของโครงการเรียนลวงหนาตามเงื่อนไขที่กําหนด
3.5 นิสิตตองเขารวมกิจกรรมใดๆ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอความรวมมือและจะตองไม
สงผลกระทบตอการศึกษา
3.6 การจายเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจะจายเปน 2 งวด โดยแบงจายเปน 2 ภาคการศึกษา
งวดละ 16,000 บาท ซึ่งการจายเงินงวดที่ 2 นิสิตจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคตนไมนอยกวา 3.00 และลงทะเบียน
เรียนครบตามแผนการศึกษาที่แตละคณะกําหนด
3.7 กรณีนิสิตมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 3.00 มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหตอเนื่องไดโดยนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาทีแ่ ตละคณะกําหนดและ
มีคะแนนสอบไลไดตามจํานวนหนวยกิตของแตละชั้นปตามระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน
3.8 กรณีผูไดรับทุนลาพักการศึกษาโดยมีเหตุอันควรซึ่งไมเกินกวา 2 ภาคการศึกษาปกติใหไดรับทุน
โดยอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอ 4 การสมัครขอรับทุนการศึกษา
นิสิตที่ประสงคจะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
4.1 ใหนิสิตขอใบสมัครที่ สํานักทะเบียนและประมวลผลหรือดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัคร
ไดจากเว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล และยื่นใบสมัครพรอมแนบหลักฐานภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป
4.2 นิสิตตองขอใบรับรองความประพฤติและหลักฐานการแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 - 6 สายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีคะแนนรายวิชากลุมสายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 2.75โดยผานการรับรองจากโรงเรียนทีส่ ังกัด
4.3 กรณีนิสิตยื่นใบสมัครหลังจากวันทีก่ ําหนดหรือมิไดดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไงที่
กําหนด คณะกรรมการดําเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การพิจารณาใหทุนและใหการพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินงานเปนที่สิ้นสุด
ขอ 5 หลักเกณฑการคัดเลือก
5.1 คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาคัดเลือกผูขอรับทุนโดยการสัมภาษณและพิจารณาจากเหตุผล
ความจําเปนอืน่ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย
5.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินงานถือเปนที่สิ้นสุด
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