ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1 Portfolio
ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “โครงการครุศาสตร์เพชรวลัย”
--------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ เปิ ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพเข้ าศึ ก ษาต่ อ ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
Portfolio ประเภททุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “โครงการครุศ าสตร์เพชรวลัย” โดยใช้คะแนน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) และ สอบสัมภาษณ์ เป็นเกณฑ์การ
คัดเลือกเข้าศึกษา รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา มีความเสมอภาคทางเพศในการรับเข้า
ศึกษา มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเพศ
หญิงได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัค รบุคคลเพื่ อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศ าสตรบัณ ฑิ ต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ประเภททุ น ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา “โครงการครุศาสตร์เพชรวลัย” รับสมัคร ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่
23 มกราคม 2566 โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์คุณ สมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดสรรทุนการศึกษา
วิชาเอกละ 2 ทุน
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00
2.4 ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
2.6 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามโครงการ ฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๒
3. กำหนดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยรับสมัครผ่ านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 – วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้
ลำดับที่
กิจกรรม
1
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
(https://entry.wu.ac.th) แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 สมัครพร้อมรอบการสมัครรอบ TCAS
1.2 และ 1.3
ช่วงที่ 2 สมัครพร้อมรอบการสมัครรอบ TCAS
1.4 และ 1.5
2
ชำระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร วิชาเอกละ 300 บาท)
แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ชำระเงินพร้อมรอบการสมัครรอบ TCAS
1.2 และ 1.3
ครั้งที่ 2 ชำระเงินพร้อมรอบการสมัครรอบ TCAS
1.4 และ 1.5
3
การสอบสัมภาษณ์และวัดแววความเป็นครู
ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ส อบสั ม ภาษณ์ และวัดแวว
ความเป็นครู
สอบสัมภาษณ์และวัดแววความเป็นครู
มี 2 รูปแบบ ซึ่งนักเรียน เลือก 1 รูปแบบ โดยแจ้ง
ความประสงค์ต่อกรรมการคัดเลื อกประจำวิชาเอก
ทางกลุ่มไลน์วิช าเอกที่ เผยแพร่ในข่าวประกาศ ใน
ระบบรั บ สมั ค ร entry.wu.ac.th หลั งจากนั ก เรี ย น
ดำเนิ น การชำระค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รเป็ น ที่
เรียบร้อย
1. รูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. รู ป แบ บ Online (สำห รั บ นั กเรี ย น ที่ ไม่
สะดวกในการเดิน ทางมายัง มหาวิท ยาลั ย
วลัยลักษณ์)
ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวัดแวว
ความเป็นครู
สอบสัมภาษณ์และวัดแววความเป็นครู มี 2 รูปแบบ
ซึ่งนักเรียน เลือก 1 รูปแบบ โดยแจ้งความประสงค์
ต่อกรรมการคัดเลือกประจำวิช าเอก ทางกลุ่ มไลน์
วิชาเอกที่ เผยแพร่ในข่าวประกาศ ในระบบรับสมัคร
entry.wu.ac.th หลั งจากนั กเรี ยนดำเนิน การชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นที่เรียบร้อย

ระยะเวลา
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 –
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 –
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 –
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 –
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม
2565
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

๓
ลำดับที่

4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม
1. รูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. รู ป แบบ Online (สำหรั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่
สะดวกในการเดิน ทางมายัง มหาวิท ยาลั ย
วลัยลักษณ์)
มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
(https://entry.wu.ac.th)
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ
TCAS ให้ ทปอ. (student.mytcas.com)
ทปอ. ประกาศผลผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาใน
ระบบ TCAS (student.mytcas.com)
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
(student.mytcas.com)
นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS
(student.mytcas.com)
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
(https://entry.wu.ac.th)
นักเรียนชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ล่วงหน้า) ผ่าน
ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
(https://entry.wu.ac.th)

ระยะเวลา
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29
มกราคม 2566
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์
2566
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
วันเสาร์ที่ 11 –วันอังคารที่ 28
กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามรายละเอียดจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
(https://entry.wu.ac.th)
4. การรับสมัคร
รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอก
ใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หรือ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
แจ้งไว้ โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง การรับสมัครดังนี้
ครั้งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 – วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
ผู้สมัครเลือกสมัครวิชาเอกต่าง ๆ ได้ และชำระเงินค่าสมัคร วิชาเอกละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัคร จำนวน
300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
ทั่วประเทศ

๔
6. หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบ
สมั ค รออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.wu.ac.th หรื อ http://entry.wu.ac.th และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
ที่แจ้งไว้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้ง Upload เอกสารการสมัคร และ
Portfolio ดังนี้
6.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียนขึ้นไป)
จำนวน 1 ชุด
6.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
6.3 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 หรือกิจกรรมด้าน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
6. Link URL คลิปสั้นที่ Upload ผ่าน YouTube ในหัวข้อ “การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 กับชีวิตในยุคดิจิทัล” ความยาวประมาณ 2 นาที พร้อมติดแฮชแท็ก
#ครุศาสตร์มวล และ #EDUWU แนบมาใน Portfolio (ส่งเฉพาะ Link URL)
7. เรียงความ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสำคัญกับความสำเร็จอย่างไร”
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4
หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนสมัครวิชาเอกภาษาอังกฤษให้เขียนเรียงความเป็น
ภาษาอังกฤษ
เมื่อผู้ส มัครดำเนิ น การกรอกข้อมูลการสมัคร ผ่ านระบบการรับสมัครนักศึกษาและเตรียมเอกสาร
ประกอบการสมั ค รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค ร Upload เอกสารการสมั ค ร และ เอกสาร Portfolio ใน
เว็บ ไซต์ ก ารรั บ สมั ค ร http://entry.wu.ac.th ให้ เรี ย บร้ อย (ไม่รั บ เอกสารต้น ฉบั บ รั บ ในรู ปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น #ไม่ต้องส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย
รับนักศึกษา โทร 0 75 67 3101 - 4
6. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
6.1 การพิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้ ส มัค รของแต่ ล ะวิช าเอกเพื่ อ สอบสั ม ภาษณ์ ขึ้น อยู่ กับ คณะกรรมการ
คัดเลือกของวิชาเอกนั้น ๆ พิจารณาเป็นหลัก
6.2 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัคร
มีคุ ณ สมบั ติ ไม่ ถู กต้ อ งตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย จะถื อ ว่าการสมั ครครั้งนี้ เป็ น โมฆะแ ละจะไม่ คื น เงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด ๆ
6.3 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) และให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS เว็บไซต์ student.mytcas.com ตามที่กำหนด

๕
6.4 ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะสละสิ ท ธิ์ จะต้ อ งดำเนิ น การแจ้ ง สละสิ ท ธิ์ ใ น ระบ บ TCAS เว็ บ ไซต์
student.mytcas.com ตามที่กำหนดของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้ชำระให้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ
6.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษาในวิชาเอกที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
น้อยกว่า 10 คน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6.6 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลั กษณ์ จะต้องสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2565

( ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ )
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1 Portfolio
ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “โครงการครุศาสตร์เพชรวลัย”
ลงวันที่
ตุลาคม พ.ศ. 2565
-----------------------------------------หมายเลข 1 : คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียด
“โครงการครุศาสตร์เ พชรวลัย ประจำปีการศึกษา 2566”
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัค ร
1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2 ต้องมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
4 ภาคเรี ยนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00
1.3 ผู้สมัครจะต้องเรี ยนในแผนการเรียนต่าง ๆ ของแต่ล ะวิช าเอก โดยมี แฟ้มผลงาน (Portfolio)
และหลั กฐานประกอบการสมัคร ตามที่มหาวิทยาลั ยกำหนด
1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับ ทุน ประเภทยกเว้ นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุน การศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
2. เกณฑ์การรับ สำนักวิชา วิชาเอก และจำนวนรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “โครงการ
ครุศาสตร์เพชรวลัย” ประจำปีการศึกษา 2566 รับนักศึกษา จำนวน 3 สำนักวิชา รวม 10วิชาเอก ๆ ละ
2 ทุน รวมจัดสรรทุนทั้งสิ้น 20 ทุน
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม
4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา โดยมีเกณฑ์การรับดังนี้
สำนักวิชา/วิชาเอก
1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (รับนักเรียนทุกแผนการเรียน)
วิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาเอกสังคมศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา
วิชาเอกนาฏศิลป์

GPAX
4 ภาคเรียนขึ้นไป
3.00
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

๒

สำนักวิชา/วิชาเอก

GPAX
4 ภาคเรียนขึ้นไป

2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาเอกคณิตศาสตร์

 3.00
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
 3.00
วิชาเอกชีววิทยา
 3.00
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 3.00
หมายเหตุ - วิชาเอกคณิตศาสตร์ รับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต และคิลป์-คำนวณ
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
- วิชาเอกชีววิทยาและวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป รับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (รับนักเรียนทุกแผนการเรียน)
วิชาเอกเกษตรกรรม
 3.00
3. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องทำกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ
36 ชั่วโมง เช่น
3.1 การเข้าร่วมจัดกิจกรรมประจำภาคการศึกษาของโครงการ ฯ
3.2 กิจกรรมโครงการพี่ช่วยน้อง (ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเดิม)
3.3 กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (ติวเตอร์เพื่อน)
3.4 กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่าง ๆ
3.5 กิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ
3.6 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เงื่อนไขการสิ้นสุดสถานภาพการรับทุนการศึกษา
4.1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษาที่รับทุน นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่น้อยกว่า 3.00 ตามเกณฑ์แรกเข้าศึกษาของแต่ละสำนักวิชา/วิชาเอก ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หากน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะสิ้นสุดสถานภาพการรับทุนการศึกษา
4.2 เมื่อนักศึกษาขอย้ายหลักสูตรและได้รับการพิจารณาให้ย้ายหลักสูตรได้
4.3 นักศึกษาต้องไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา หรือ ได้รับโทษทางวินัยขั้นถูกสั่งพักการศึกษา
4.4 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ ฯ ให้ถูกยกเลิกการให้ทุนเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไข หรือ
ไม่ร่วมกิจกรรมของโครงการ ฯ ตามที่กำหนด

