
ระดับ

ปริญญา

ประเภท

แหล่งทุน

ชื�อแหล่งทุน ชื�อทุน ประเภททุน ลักษณะทุน รายละเอียด/เงื�อนไข/วัตถุประสงค์ จํานวนทุนที�ให้  

(ต่อภาค/ปี)

มูลค่าทุน ช่วงเวลาการ

รับสมัคร

ปริญญาตรี ภายใน ทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

1. ทุนคะแนนการทดสอบ SAT Math ไม่ตํ�ากว่า 680 คะแนน สูงสุด 1 คนแรกและ

สูงสุดในลําดับที� 2-4 คนแรก (ภาคภาษาอังกฤษ)

เรียนดี ต่อเนื�อง มีผลคะแนนการทดสอบ SAT Math 

ไม่ตํ�ากว่า 680 คะแนน สูงสุด 1 คน

แรก (ทุนการศึกษาต่อเนื�อง) และสูงสุด

 2-4 (ค่าหน่วยกิตต่อเนื�อง)

4 167,700 TCAS  รอบ 1

ปริญญาตรี ภายใน ทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

2. ทุนนิสิตที�มีผลคะแนน Admissions สูงสุดตามเกณฑ์ของภาควิชา เรียนดี ต่อเนื�อง ให้ทุนจากผลสอบ Tcas สูงสุดตาม

เกณฑ์ของภาควิชา ฯ ภาคปกติ 2 คน

แรก (ทุนการศึกษาต่อเนื�อง) และ

ลําดับที� 3-5 คนแรก (ทุนค่าหน่วยกิ

ตต่อเนื�อง ภาคพิเศษ 4 คนแรก 

(ทุนการศึกษาต่อเนื�อง)และลําดับที� 5-7

 คนแรก (ทุนค่าหน่วยกิตต่อเนื�อง)

12 255,800 TCAS  รอบ 4

ปริญญาตรี ภายใน ทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

3. ทุนนิสิตมีผลการเรียนดีเด่น 3 คนแรกของแต่ละชั�นปี เรียนดี จ่ายขาด เกรดเฉลี�ย 3.50 ขึ�นไป,ต้องไม่ได้รับ

ทุน 5A ,ไม่ติด F,N,I,

ลงทะเบียนไม่น้อยกว่ 15 น.ก 

ไม่นับวิชาพล

36 1,329,600 2 สัปดาห์ของ

การเปิดภาค

การศึกษา

ปริญญาตรี ภายใน ทุนพัฒนานิสิตภาควิชา

เศรษฐศาสตร์

4. ทุนของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประเภททุนยากจน (ต่อเนื�อง) ขาดแคลน ต่อเนื�อง ผลการเรียนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากว่า2.00 2 20,000 ภาคปลาย

ปริญญาตรี ภายนอก แหล่งทุนอื�นๆ 5. ทุนคุณยงยุทธ อินทรวิทักษ์ ขาดแคลน จ่ายขาด ผลการเรียนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากว่า2.00 1 12,000 ภาคปลาย

ปริญญาตรี ภายนอก แหล่งทุนอื�นๆ 6. ทุนคุณปราณี อินทรวิทักษ์ ขาดแคลน จ่ายขาด ผลการเรียนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากว่า2.00 1 12,000 ภาคปลาย

ปริญญาตรี ภายใน ทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

7. ทุนสนับสนุนการแข่งขันด้านกีฬา กิจกรรม

เด่น

จ่ายขาด มีผลการเรียนเฉลี�ยสะสมตั�งแต่ 2.00 

ขึ�นไป , ต้องเป็นกิจกรรมที�ได้ทําใน

ระดับนานาชาติ ระดับชาติ

1 10,000 ภาคปลาย

ปริญญาตรี ภายใน ทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

**8. ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าฝึกอบรมโปรแกรมต่าง ๆ (เงื�อนไขเป็นไปตามประกาศ 

ฯ ฉบับ พ.ศ. 2564)

กิจกรรม จ่ายขาด ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน ไม่เกิน 

5,000 บาทต่อคนต่อปี

20 100,000 ทั�งปี

ปริญญาตรี ภายใน ทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

**9. ทุนสนับสนุนนิสิตที�ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชการ (เงื�อนไขเป็นไป

ตามประกาศ ฯ ฉบับ พ.ศ. 2564)

กิจกรรม จ่ายขาด รายบุคคลและรายกลุ่ม N/A 100,000 ทั�งปี

ปริญญาตรี ภายใน ทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

**10. ทุนสนับสนุนนิสิตที�เข้าทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (เงื�อนไขเป็นไปตาม

ประกาศ ฯ ฉบับ พ.ศ. 2564)

กิจกรรม จ่ายขาด นิสิตชั�นปีที�  3 และชั�นปีที�  4 มีสภาพ

เป็นนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์

N/A 200,000 ทั�งปี

ทุนการศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
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**11.  ทุนฉุกเฉิน ได้แก่ อุบัติเหตุ ไฟไหม้ นํ�าท่วม บิดามารดาถึงแก่กรรม ภัยทาง

ธรรมชาติ และภัยทางการเมือง (เงื�อนไขเป็นไปตามประกาศ ฯ ฉบับ พ.ศ. 2564)

ฉุกเฉิน จ่ายขาด นิสิตได้รับผลกระทบต่อตนเองและ

ครอบครัว ทั�งเชิงสุขภาพ ชีวิต หรือที�

อยู่อาศัย

N/A 100,000 ทั�งปี

ปริญญาตรี ภายใน ทุนนิสิตช่วยงานภาควิชา

เศรษฐศาสตร์ (TA) สนับสนุน

โดยโครงการปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษและ

ภาคภาษาอังกฤษ

***12. ทุนนิสิตช่วยงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (TA) ช่วยงาน จ่ายขาด -นิสิตชั�นปีที�  3 และชั�นปีที�  4 เกรด

เฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากว่า 2.50 

'-ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 วัน และ

ไม่น้อยกว่า 84 ชั�วโมง อัตราเหมาจ่าย 

3,500 บาท ต่อเดือน

N/A - ทั�งปี

*** ทุน ข้อ 12. เป็นไปตามเงื�อนไขของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื�อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราจ้างเหมานิสิตช่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หมายเหตุ  :  ** ทุน ข้อ 8. ถึง ข้อ 11.  เป็นไปตามเงื�อนไขของประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื�อง หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติเกี�ยวกับการใช้เงินรายได้ต่าง ๆ สําหรับการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
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