ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
..............................................................................................................................................................................

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อช่วยสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. อัตราเงินทุน
ระดับปริญญาเอก ทุนละ 12,000 บาท
ระดับปริญญาโท ทุนละ 8,000 บาท
โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนและเกณฑ์การพิจารณา
2.1 นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบบ
นับหน่วยกิต (GC) มาแล้วอย่างน้อย 9 หน่วยกิต (ไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์) ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสม 3.50 ขึ้นไป โดยใบรายงานผลการศึกษาต้องไม่มีคะแนนติด I หรือ N
2.2 นิสิตระดับปริญญาเอก ช่วยสอนวิชาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท สำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท ช่วยสอนวิชาระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยจะต้องช่วยสอนเฉพาะหลักสูตรภาคปกติ
กรณีเป็นวิชาบรรยายต้องมีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน และกรณีเป็นวิชาปฏิบัติการ
ต้องมีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
2.3 ผู้สมัครขอรับทุน ต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหรือทุน
สนับสนุนการทำวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยขณะรับทุนผู้ช่วยสอน
2.4 รายวิชาที่นิสิตสมัครขอรับทุน อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ประจำหมู่เรียนที่ช่วยสอนต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยประเภทอาจารย์ประจำ และทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม โดยอาจารย์ 1 ท่าน สามารถเสนอรายชื่อนิสิตผู้ขอรับทุนได้เพียง 1 รายชื่อ
ต่อ 1 ภาคการศึกษา
2.5 นิสิตระดับปริญญาเอกต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปีการศึกษา และนิสิตระดับปริญญาโทต้องศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
2.6 นิสิตแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนไม่เกิน 1 ครั้ง
3. หลักฐานประกอบการพิจารณา
3.1 ใบสมัครขอรับทุน กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจน
3.2 ใบรายงานผลการศึกษา โดยที่คะแนนต้องไม่ติด I หรือ N
3.3 กรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบได้ภายหลังว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จ บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน
4. การส่งใบสมัคร
4.1 นิสิตส่งใบสมัครที่หน่วยทุนการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
4.2 บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากวันที่กำหนดตามระบุ
ในข้อ 4.1
ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการบริหารกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นการสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ใบสมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ชื่อนิสิตที่ช่วยสอน.............................................................................................................................................
รหัสประจำตัวนิสิต.............................................................................ระดับปริญญา  โท  เอก
สาขาวิชา......................................................รหัสสาขาวิชา X..........ภาควิชา....................................................
จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน.............หน่วยกิต ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A)........................
วิทยาเขต..........................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ............................. E-mail: ......................................................
อาชีพปัจจุบัน.................................................................. รายได้ (บาท/เดือน) .................................................
2. ชื่อรายวิชาที่ช่วยสอน..................................................... รหัสวิชา........................... จำนวน ........... หน่วยกิต
สาขาวิชา........................................ ภาควิชา........................................... เป็นวิชาระดับ  ป.ตรี  ป.โท
ชื่ออาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ประจำหมู่เรียน...........................................................................................
รหัสประจำตัวอาจารย์.................. ช่วยสอนวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ หมู่ที่ ............... จำนวนนิสิต
ทีล่ งทะเบียนเรียน.........คน จำนวนชั่วโมงที่ช่วยสอน........ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้ช่วยสอนของรายวิชา มีดังนี.้ ...................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. เหตุผลของนิสิตในการขอรับทุนผู้ช่วยสอน........................................................................................................
4. ระบุทุนที่เคยได้รับระหว่างศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.........................................................................................
5. คุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์การสมัคร
 นิสิตทีก่ ำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบบ
นับหน่วยกิต (GC) มาแล้วอย่างน้อย 9 หน่วยกิต (ไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
3.50 ขึ้นไป โดยใบรายงานผลการศึกษาไม่มีคะแนนติด I หรือ N
 นิสิตระดับปริญญาเอกศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
 นิสิตระดับปริญญาโทศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
 ช่วยสอนรายวิชาหลักสูตรภาคปกติ
 เป็นวิชาบรรยายที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน
 เป็นวิชาปฏิบัติการที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
 นิสิตระดับปริญญาเอก ช่วยสอนวิชาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
 นิสิตระดับปริญญาโท ช่วยสอนวิชาระดับปริญญาตรี
 รายวิชาที่สมัครขอรับทุน อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ประจำหมู่เรียนที่ช่วยสอนขึ้นทะเบียนเป็น
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยประเภทอาจารย์ประจำ และทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือร่วม โดยอาจารย์ 1 ท่าน สามารถเสนอรายชื่อนิสิตผู้ขอรับทุนได้เพียง 1 รายชื่อ ต่อ 1 ภาคการศึกษา
 นิสิตผู้สมัครขอรับทุน ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุน
การทำวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยขณะรับทุนผู้ช่วยสอน
 นิสิตแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนไม่เกิน 1 ครั้ง (ไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน)
6. ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอรับทุน
(............................................................)
........../............./..........

7. ความเห็นอาจารย์ประจำวิชา
หรืออาจารย์ประจำหมู่เรียน

8. ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
9. ความเห็นหัวหน้าภาควิชาหรือ
วิทยานิพนธ์หลัก (กรณียังไม่ได้แต่งตั้ง
ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้หวั หน้าภาควิชาเป็นผู้ให้
ความเห็นและลงนามในส่วนนี้)

......................................................
......................................................
ลงชื่อ.............................................
(....................................................)
............./............/..............

.......................................................... ............................................................
.......................................................... ............................................................
ลงชื่อ................................................. ลงชื่อ ..................................................
(........................................................)
(................................................)
............./............/..............
.........../............/...........

หมายเหตุ : แนบหลักฐานต่อไปนี้ 1) ใบรายงานคะแนน (TRANSCRIPT), 2) ใบรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียน (พิมพ์จาก
ระบบสารสนเทศนิสิต), 3) หลักฐานการเปิดสอน (Course Syllabus)

