
 

  
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระดับปริญญาตรี  
   รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  

“ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 
  ประจำปีการศึกษา 2566 
  --------------------------------- 

  

 

          ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “ทุนสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประจำปีการศึกษา 2566  โดยใช้คะแนนผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

1. วิธีการรับเข้าศึกษา    
  

        มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1 Portfolio 
ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา   “ ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ” ประจำปีการศึกษา 2566  รบัสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที ่ 9  กันยายน  2565 ถึง  
วันจันทร์ที ่ 23  มกราคม  2566    โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า      
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
 

2. โครงการพิเศษที่เปิดรับสมัคร  
 

 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 
Portfolio  ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน
รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาเป็นอันดับแรก และชุมชนราย
รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองลงมา  และนักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านใน 4 ตำบล อย่างน้อย 3 ปี 
ถึงวันรับสมัคร คือ ตำบลไทยบุรี ตำบลท่าศาลา ตำบลหัวตะพาน และตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามหลักสูตร/สำนักวิชา/วิทยาลัย  ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และ
จัดสรรทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน  5 ทุน  (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หมายเลข 1) 
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  

3.1  ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก  
และนักเรียนที่มีภูลำเนาในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใน 4 ตำบล คือ ตำบลไทยบุรี ตำบล   
ท่าศาลา ตำบลหัวตะพาน และตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะพิจารณาเป็น
อันดับรองลงมา 
         3.2 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 4 ตำบล คือ ตำบลไทยบุรี ตำบลท่าศาลา ตำบลหัวตะพาน 
และตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช     เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึง 
วันรับสมัครวันแรก (วันที่ 9 กันยายน 2565) 
        3.3  ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์  กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน  
               ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อ    
               การศึกษาและการประกอบอาชีพ   
         3.4  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 
  

 
4. กำหนดการรับสมัคร 
 
 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์  http://entry.wu.ac.th  โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

  
ลำดับที่ 

 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1 รับสมคัรผา่นระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
(https://entry.wu.ac.th)  

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – วนัจันทร์ที่ 
23 มกราคม 2566 

2 ชำระเงินค่าสมัคร  (ค่าสมัคร หลักสูตรละ 300 บาท)    วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – วันอังคารที่
24 มกราคม 2566 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 
4 สอบสัมภาษณ์    วันเสาร์ที่ 28 มกราคม  2566 
5 มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านระบบ          

รับสมัครของมหาวิทยาลัย  (https://entry.wu.ac.th) 
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ ์2566 

6 มหาวิทยาลยัส่งรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือกในระบบ TCAS       
ให้ ทปอ. (student.mytcas.com) 

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 

7 ทปอ. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS  
(student.mytcas.com) 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ ์2566 

8 นักเรียนยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS (student.mytcas.com) วันอังคารที ่7 - วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566 
9 นักเรียนสละสิทธ์ิในระบบ TCAS (student.mytcas.com) วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

11 มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัย (https://entry.wu.ac.th) 

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 

12 นักเรียนชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1/2566 ล่วงหน้า) ผ่านระบบรับสมัคร 
ของมหาวิทยาลัย  (https://entry.wu.ac.th) 

วันเสาร์ที่ 11 –วันอังคารที ่28 กมุภาพันธ์ 
2566 

 

หมายเหต ุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามรายละเอียดจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย  
(https://entry.wu.ac.th) 
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5. การรับสมัคร 
 

 

รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอก    
ใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  www.wu.ac.th หรือ http://entry.wu.ac.th  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
แจ้งไว้ รับสมัครในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – 23 มกราคม 2566  ผู้สมัครเลือกสมัครหลักสูตรต่าง ๆ 
ไดโ้ดยไม่จำกัดหลักสูตร และจะต้องชำระเงินค่าสมัคร หลักสูตรละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  

 

เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารการชำระเงินเพ่ือนำไปชำระเงินค่าสมัคร จำนวน
หลักสูตรละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ 

 

หมายเหตุ    หากผู้สมัครได้สมัครโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษท่ี 21 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
และสมัครประเภทท่ัวไป รอบท่ี 1 Portfolio ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจำปีการศึกษา 2566   
และเลือกหลักสูตรเดียวกัน ให้ชำระเงินค่าสมัครเพียง 300 บาท (สามร้อยบาท) เท่านั้น 

 
 

6. หลักฐานการสมัคร 
 

 

ผู้สมัครจะต้องป้อนข้อมูลการรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด
พร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์  www.wu.ac.th หรือ http://entry.wu.ac.th และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่แจ้งไว้   ซึ่งรับสมัครในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566       

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้ง Upload เอกสารการสมัครและ 
Portfolio ให้เรียบร้อย ดังนี้ 

            6.1  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียนขึ้นไป)   จำนวน 1 ชุด  
6.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ชุด 
6.3  สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน 1 ชุด 
6.4  แฟ้มผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า    จำนวน 1 ชุด         

                          แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1. หน้าปก 
       2. ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว 
       3. ประวัติการศึกษา 
       4. รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขา 
           ที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขา 
           ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
      5. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ หรือกิจกรรม 
          ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี) 
      6. เรียงความ หัวข้อ “เหตุผลท่ีเลือกเรียนในหลักสูตร”  
      7. เรียงความ หัวข้อ “ความซ่ือสัตย์สุจริตมีความสำคัญกับความสำเร็จอย่างไร” 
     8. เอกสารเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร ดังนี้ 

                                   - หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์    
                       ให้ผูส้มัครเขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4   ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์                
                                       สุจริตมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร”   
 



๔ 
 

                        - หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   
                      ให้เขียน หรอืพิมพ์เรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 เพ่ือแสดงถึงตวามมุ่งมั่น  
                                     คุณสมบัติที่เหมาะสมและทัศนคติ  หัวข้อ “เหตุผลที่ท่านได้รับทุนค่าธรรมเนียม      
                                   การศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”   
                                     พร้อมแนบภาพตนเองในเรียงความ 
 

- หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
ให้ผู้เขียนเรียงความ หัวข้อ “ทำไมถึงเลือกเรียนวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม           

                                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”  
  

                                  -  หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ  
                                   อุตสาหกรรมอาหาร  
                                     ให้เขียนเรียงความเรื่อง  “บทบาทของนวัตกรรมการเกษตรในปัจจุบัน”                    
                                     ประกอบการสมัคร         

  
เมื่อผู้สมัครดำเนินการกรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาและเตรียมเอกสาร

ประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน Upload ไฟล์เอกสารและ Portfolio ในเว็บไซต์การรับสมัคร 
http://entry.wu.ac.th ให้เรียบร้อย  (ไม่รับเอกสารต้นฉบับ รับในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)      

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา  โทร 0 75 67 3101 - 4   
 

 

7. เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

7.1  หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง  ไม่สมบูรณ์  หรือ
ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย   จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืน 
ค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัยไมว่่ากรณีใด ๆ 

7.2  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยพิจารณา
จากผลการเรียน Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการจัดสรรทุนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุน
ดังกล่าว 

7.3  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกคน  มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพ่ือเข้าระบบ Clearing house และผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าไปยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์  
student.mytcas.com               

7.4  ผู้ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ จะต้องดำเนินการแจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบของส่วนกลาง (ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย) (ทปอ.)  ในเว็บไซต์  student.mytcas.com    ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่า
ยืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัย ไมว่่ากรณีใด ๆ 

  7.5 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้สมัครและผ่านการคัดเลือก ไม่สามารถ
เปลี่ยนไปศึกษาในหลักสูตรอื่นได้ หากเปลี่ยนไปศึกษาหลักสูตรอ่ืนจะสิ้นสุดการรับทุนดังกล่าว 

  7.6 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาน้อยกว่า 10 คนต่อปีการศึกษา และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 
 

http://entry.wu.ac.th/
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  7.7 ผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะต้องสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
 

    ประกาศ   ณ  วันที่            กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

             ( ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   ธำรงธัญวงศ ์) 
                    รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์            



๖ 
 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี 
รอบท่ี 1 Portfolio  ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา   

“ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 
ประจำปีการศึกษา 2566 

ลงวันที่             กันยายน  พ.ศ. 2565 
------------------------------- 

  

หมายเลข 1 :  คุณสมบัติและรายละเอียด  
“ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะของของผู้สมัคร 
 1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี
ภูมิลำเนาในพ้ืนที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และนักเรียนต้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านใน 4 ตำบล คือ ตำบลไทยบุรี ตำบลท่าศาลา ตำบลหัวตะพาน และตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  อย่างน้อย 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ) 
 1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
2.75  ตามท่ีหลักสูตรกำหนด    
 1.3 ผู้สมัครจะต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนที่หลักสูตรนั้น ๆ โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มคณิตศาสตร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และมีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร 
 1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอ่ืน ๆ อยู่แล้ว 
 
2. หลักเกณฑ์การรับและจำนวนรับ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน  โครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา  “ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”   เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจำปีการศึกษา 2566   โดยพิจารณาจากเกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
4 ภาคเรียนขึ้นไป แฟ้มผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์  เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา              
รับสมัคร 10 สำนักวิชา จำนวน 27 หลักสูตร และจัดสรรทุนรวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ทุน  โดยมีคุณสมบัติ       
การสมัคร จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

 

สำนักวิชา/หลักสูตร 
GPAX   

4 ภาคเรียน  
ขึ้นไป 

เกณฑ์การรับ  
จำนวนหน่วยกิต 
กลุ่มวิทยาศาสตร ์

จำนวนหน่วยกิต 
กลุ่มคณิตศาสตร ์

แฟ้มผลงาน
(Portfolio) 

  อื่น ๆ 

 

1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
 

ภาษาไทย  ≥3.25  - - / * 
ภาษาจีน ≥3.50  - - /  
 

2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

วิทยาศาสตร์   ≥2.75  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกิต / * 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล  ≥2.75  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกิต /  



๗ 
 

 GPAX 
5 ภาคเรียน

ขึ้นไป 

เกณฑ์การรับ 
สำนักวิชา/หลักสูตร จำนวนหน่วยกิต 

กลุ่มวิทยาศาสตร ์
จำนวนหน่วยกิต 
 กลุ่มคณิตศาสตร ์

แฟ้มผลงาน
(Portfolio 

อ่ืน ๆ  

3. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  
    นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ≥3.00   - - /  
     เทคโนโลยีสารสนเทศและวัตกรรมดิจิทลั ≥3.00   - - /  
     เทคโนโลยีมลัติมเีดีย แอนิเมชัน และเกม     ≥2.75   - - /  
4. สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
    รฐัศาสตร์  ≥3.00   - - /  
    รัฐประศาสนศาสตร์ ≥3.00 - - /  
5. สำนักวิชานิติศาสตร์          
    นิติศาสตร์ ≥3.00   - - / * 
6. สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน   

    บัญช ี ≥3.00  - - /  
    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและ    
    การเงินยุคดิจิทัล) 

≥2.75  - ≥8 หน่วยกิต /  

    เศรษฐศาสตร์   ≥2.75  - - /  
7. สำนักวิชาการจัดการ    
    บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)  ≥2.75  - ≥8 หน่วยกติ / * 
    บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจทิัลและ 
     การสร้างแบรนด์) ≥2.75  - - /  

    บริหารธุรกิจ (อุตสาหกรรมการบริการ)  ≥3.00  - - /  
    บริหารธุรกิจ (ศิลปะการประกอบอาหารอย่าง     
     มืออาชีพ)  ≥3.00  - - /  

8. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    วิศวกรรมโยธา   ≥2.75  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกิต /  
    วิศวกรรมไฟฟ้า   ≥3.00  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกิต /  
    วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม  ≥3.00  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกิต / * 
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์   ≥2.75  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกติ /  
    วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ≥2.75   ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกิต /  
    ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ≥3.00  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หนว่ยกิต /  
9. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    
    เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม  ≥2.75  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกิต / * 
    วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  ≥2.75  ≥15 หน่วยกติ ≥8 หน่วยกิต /  

10. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
    สถาปัตยกรรม ≥3.00  - - /  
    ออกแบบภายใน ≥2.75  - - /  
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หมายเหตุ  *  
               - หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
                 หากมีรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยระดับจังหวัดขึ้นไป จะได้รับการพิจารณา    
                  เป็นพิเศษ                       
               - หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
                 หากมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
               - หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) สำนักวิชาการจัดการ  
                 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50         

 
3. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับทุนการศึกษา 

 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องทำกิจกรรมของโครงการต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ    
36 ชั่วโมง เช่น  
 3.1 การเข้าร่วมจัดกิจกรรมประจำภาคการศึกษาของโครงการฯ  
 3.2 กิจกรรมโครงการพ่ีช่วยน้อง (ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเดิม) 
 3.3 กิจกรรมโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน (ติวเตอร์เพ่ือน) 
 3.4 กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่าง ๆ 
 3.5 กิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 3.6 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
4. เงื่อนไขการสิ้นสุดสถานภาพการรับทนุการศึกษา 

 

 4.1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษาที่รับทุน นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ตามเกณฑ์แรกเข้าศึกษาของแต่ละสำนักวิชา/หลักสูตรกำหนดไว้  หากน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด จะสิ้นสุดสถานภาพ
การรับทุนการศึกษา 
 4.2 เมื่อนักศึกษาขอย้ายหลักสูตรและได้รับการพิจารณาให้ย้ายหลักสูตรได้ 
 4.3 นักศึกษาต้องไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา หรือ ได้รับโทษทางวินัยขั้นถูกสั่งพักการศึกษา 
 4.4 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ ให้ถูกยกเลิกการให้ทุนเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไข หรือ 
                 ไม่ร่วมกิจกรรมของโครงการตามที่กำหนด 
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