ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
“ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
ประจำปีการศึกษา 2566
--------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “ทุนสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยใช้คะแนนผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio
ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “ ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ” ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ถึง
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. โครงการพิเศษที่เปิดรับสมัคร
มหาวิท ยาลั ย จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี รอบที่ 1
Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน
รายรอบมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ”ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การส่ งเสริม
สนับสนุนให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาเป็นอันดับแรก และชุมชนราย
รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองลงมา และนักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านใน 4 ตำบล อย่างน้อย 3 ปี
ถึงวันรับสมัค ร คือ ตำบลไทยบุรี ตำบลท่าศาลา ตำบลหัวตะพาน และตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามหลักสูตร/สำนักวิชา/วิทยาลัย ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
จั ด สรรทุ น การศึกษาทั้ งสิ้ น จำนวน 5 ทุ น (ตามเอกสารแนบท้ า ยประกาศมหาวิ ท ยาลั ยวลัย ลักษณ์
หมายเลข 1)
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
3.1 ต้ องเป็ น นั ก เรี ยนที่ กำลั งศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
และนักเรียนที่มีภูลำเนาในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ใน 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 กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ
3.4 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
4. กำหนดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื อกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th โดยมีกำหนดการ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

กิจกรรม
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
(https://entry.wu.ac.th)
ชำระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร หลักสูตรละ 300 บาท)

ระยะเวลา
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – วันจันทร์ที่
23 มกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – วันอังคารที่
24 มกราคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านระบบ
รับสมัครของมหาวิทยาลัย (https://entry.wu.ac.th)
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ให้ ทปอ. (student.mytcas.com)
ทปอ. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
(student.mytcas.com)
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (student.mytcas.com)
วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS (student.mytcas.com)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
รับสมัครของมหาวิทยาลัย (https://entry.wu.ac.th)
นักเรียนชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา วันเสาร์ที่ 11 –วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์
ภาคเรียนที่ 1/2566 ล่วงหน้า) ผ่านระบบรับสมัคร
2566
ของมหาวิทยาลัย (https://entry.wu.ac.th)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามรายละเอียดจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
(https://entry.wu.ac.th)
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5. การรับสมัคร
รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยผู้ สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอก
ใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หรือ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
แจ้งไว้ รับสมัครในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – 23 มกราคม 2566 ผู้สมัครเลือกสมัครหลักสูตรต่าง ๆ
ได้โดยไม่จำกัดหลักสูตร และจะต้องชำระเงินค่าสมัคร หลักสูตรละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัคร จำนวน
หลักสู ตรละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ณ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้สมัครโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และสมัครประเภททั่วไป รอบที่ 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
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ซึ่งรับสมัครในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 – วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
โดยผู้ ส มั ครจะต้องกรอกข้ อมู ล ให้ ถู กต้องและครบถ้ว น พร้ อ มทั้ ง 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
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ หรือกิจกรรม
ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
6. เรียงความ หัวข้อ “เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตร”
7. เรียงความ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสำคัญกับความสำเร็จอย่างไร”
8. เอกสารเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์
ให้ผสู้ มัครเขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์
สุจริตมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร”

๔
- หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เขียน หรือพิมพ์เรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 เพื่อแสดงถึงตวามมุง่ มั่น
คุณสมบัติที่เหมาะสมและทัศนคติ หัวข้อ “เหตุผลที่ท่านได้รับทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
พร้อมแนบภาพตนเองในเรียงความ
- หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ให้ผู้เขียนเรียงความ หัวข้อ “ทำไมถึงเลือกเรียนวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
- หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
ให้เขียนเรียงความเรื่อง “บทบาทของนวัตกรรมการเกษตรในปัจจุบัน”
ประกอบการสมัคร
เมื่อผู้ส มัครดำเนิ น การกรอกข้อมู ลการสมัค ร ผ่ านระบบการรับสมัครนักศึกษาและเตรีย มเอกสาร
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 หากมหาวิท ยาลั ย ตรวจสอบพบภายหลั งว่ า เอกสารการสมัครไม่ ถูกต้อง ไม่ ส มบู รณ์ หรือ
ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คื น
ค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ
7.2 เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยพิจารณา
จากผลการเรียน Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการจัดสรรทุน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุน
ดังกล่าว
7.3 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกคน มหาวิทยาลัยจะส่ งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อเข้าระบบ Clearing house และผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าไปยืนยัน การเข้าศึกษาในเว็บไซต์
student.mytcas.com
7.4 ผู้ ที่ป ระสงค์ จะสละสิ ทธิ์ จะต้องดำเนิ นการแจ้งสละสิทธิ์ผ่ านระบบของส่วนกลาง (ที่ประชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย) (ทปอ.) ในเว็บไซต์ student.mytcas.com ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่า
ยืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7.5 ผู้ ที่ผ่ านการคัดเลื อกจะต้องเข้าศึกษาในหลั กสู ตรที่ ได้ส มัครและผ่ านการคัดเลื อก ไม่ส ามารถ
เปลี่ยนไปศึกษาในหลักสูตรอื่นได้ หากเปลี่ยนไปศึกษาหลักสูตรอื่นจะสิ้นสุดการรับทุนดังกล่าว
7.6 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาน้อยกว่า 10 คนต่อปีการศึกษา และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๕
7.7 ผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะต้องสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2565

( ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ )
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๖

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 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
ภูมิลำเนาในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักเรียนต้องมีชื่อใน
ทะเบี ยนบ้ านใน 4 ตำบล คือ ตำบลไทยบุ รี ตำบลท่าศาลา ตำบลหั ว ตะพาน และตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างน้อย 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 )
1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
2.75 ตามที่หลักสูตรกำหนด
1.3 ผู้สมัครจะต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนที่หลักสูตรนั้น ๆ โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร
1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
2. หลักเกณฑ์การรับและจำนวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ จ ะดำเนิ น การรับ สมั ค รคั ด เลื อ กนั กเรีย น โครงการทุ น ยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา “ทุน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนรายรอบมหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์ ” เข้า ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4 ภาคเรี ย นขึ้ น ไป แฟ้ ม ผลงาน (Portfolio) และสอบสั ม ภาษณ์ เป็ น เกณ ฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
รั บ สมั ค ร 10 สำนั ก วิช า จำนวน 27 หลั ก สู ต ร และจัด สรรทุ น รวมทั้ งสิ้ น จำนวน 5 ทุ น โดยมี คุ ณ สมบั ติ
การสมัคร จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
สำนักวิชา/หลักสูตร

GPAX
4 ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์
ขึ้นไป

เกณฑ์การรับ
จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มคณิตศาสตร์

แฟ้มผลงาน
(Portfolio)

อื่น ๆ

1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาจีน

≥3.25
≥3.50

-

-

/
/

*

2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

≥2.75
≥2.75

≥15 หน่วยกิต
≥15 หน่วยกิต

≥8 หน่วยกิต

/
/

*

≥8 หน่วยกิต

๗

สำนักวิชา/หลักสูตร

GPAX
5 ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์
ขึ้นไป

3. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและวัตกรรมดิจิทลั
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย แอนิเมชัน และเกม

4. สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
5. สำนักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตร์
6. สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
บัญชี
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและ
การเงินยุคดิจิทัล)
เศรษฐศาสตร์
7. สำนักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจทิ ัลและ
การสร้างแบรนด์)
บริหารธุรกิจ (อุตสาหกรรมการบริการ)
บริหารธุรกิจ (ศิลปะการประกอบอาหารอย่าง
มืออาชีพ)

เกณฑ์การรับ
จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มคณิตศาสตร์

แฟ้มผลงาน
(Portfolio

≥3.00
≥3.00
≥2.75

-

-

/
/
/

≥3.00
≥3.00

-

-

/
/

≥3.00

-

-

/

≥3.00
≥2.75

-

≥8 หน่วยกิต

/
/

≥2.75

-

-

/

≥2.75

-

≥8 หน่วยกิต

/

≥2.75

-

-

/

≥3.00

-

-

/

≥3.00

-

-

/

≥15 หน่วยกิต
≥15 หน่วยกิต
≥15 หน่วยกิต
≥15 หน่วยกิต
≥15 หน่วยกิต
≥15 หน่วยกิต

≥8 หน่วยกิต
≥8 หน่วยกิต
≥8 หน่วยกิต
≥8 หน่วยกิต
≥8 หน่วยกิต
≥8 หน่วยกิต

/
/
/
/
/
/

≥15 หน่วยกิต
≥15 หน่วยกิต

≥8 หน่วยกิต
≥8 หน่วยกิต

/
/

-

-

/
/

8. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา
≥2.75
วิศวกรรมไฟฟ้า
≥3.00
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
≥3.00
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
≥2.75
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
≥2.75
≥3.00
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
9. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
≥2.75
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
≥2.75
10. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
≥3.00
ออกแบบภายใน
≥2.75

อื่น ๆ

*

*

*

*

๘
หมายเหตุ *
- หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หากมีรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยระดับจังหวัดขึ้นไป จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หากมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) สำนักวิชาการจัดการ
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับ การคัดเลื อกเข้าศึกษาจะต้องทำกิจกรรมของโครงการต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่าปีการศึก ษาละ
36 ชั่วโมง เช่น
3.1 การเข้าร่วมจัดกิจกรรมประจำภาคการศึกษาของโครงการฯ
3.2 กิจกรรมโครงการพี่ช่วยน้อง (ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเดิม)
3.3 กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (ติวเตอร์เพื่อน)
3.4 กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่าง ๆ
3.5 กิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ
3.6 กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เงื่อนไขการสิ้นสุดสถานภาพการรับทุนการศึกษา
4.1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษาที่รับทุน นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ตามเกณฑ์แรกเข้าศึกษาของแต่ละสำนักวิชา/หลักสูตรกำหนดไว้ หากน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะสิ้นสุดสถานภาพ
การรับทุนการศึกษา
4.2 เมื่อนักศึกษาขอย้ายหลักสูตรและได้รับการพิจารณาให้ย้ายหลักสูตรได้
4.3 นักศึกษาต้องไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา หรือ ได้รับโทษทางวินัยขั้นถูกสั่งพักการศึกษา
4.4 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ ให้ถูกยกเลิกการให้ทุนเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไข หรือ
ไม่ร่วมกิจกรรมของโครงการตามที่กำหนด

