(ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1.1
โควตาพิเศษ : โครงการทุนเกียร์ปาริชาติ ปีการศึกษา 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1.1 โควตาพิเศษ : โครงการทุนเกียร์ปาริชาติ ประจาปีการศึกษา 2565
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 ก าลั ง ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 6 ที่ เ น้ น การเรี ย นในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนรวม 5 ภาคเรียน (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้
1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 3.00
รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
1.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75
รวมกันไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
1.2 เป็นผูม้ ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
2. จานวนรับ
2.1 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2.2 วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

จานวน 5 คน
จานวน 5 คน

3. เอกสารการสมัครและการส่งเอกสาร
3.1 เอกสารการสมัคร
3.1.1 ใบสมัครกรอกผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/sXGzpZmiy6Y3PJ7K7
3.1.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ไฟล์
3.1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ไฟล์
3.1.4 สาเนาการชาระเงินค่าสมัคร 370 บาท จานวน 1 ไฟล์ (ชาระเงินค่าสมัครผ่าน
ทางธนาคารมาที่ ชื่อบัญชี มหิวทยาลัยทักษิณ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) เลขที่บัญชี 425-076311-9 ธนาคารไทย
พาณิชย์)
หน้า 1 จาก 3

3.1.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า จานวน 1 ไฟล์
3.2 การส่งเอกสาร ส่งผ่าน ไลน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ID: 065-0428445
4. การสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
รายงานตัว เวลา 8.30 - 10.00 น. ผ่าน Google Meet เริ่มสอบสัมภาษณ์ตามลาดับการรายงานตัว เวลา 9.30 น.
และหากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กาหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์
5. วิธีการพิจารณาคัดเลือก
5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปในเบื้องต้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์
5.2 เมื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 5.1 เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แล้วคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน และตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
**การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด**
6. การให้ทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา จานวน 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาตามแผนการศึกษา
4 ปี โดยนิสิตต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.25
หมายเหตุ
1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จะได้รับทุนติดต่อกันไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา และนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ของ 6 ภาคการศึกษาปกติ (ยกเว้น นิสิตชั้นปีที่ 4 หาก
ไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา คณะจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป)
2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามโครงการดังกล่าว หากภายหลังขอลาออกหรือย้ายไปศึกษาคณะอื่นจะต้องชดใช้
ทุนคืนเป็นจานวนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะ

โครงการทุนเกียร์ปาริชาต ประจาปีการศึกษา 2565
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ::

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
1. สมัครและยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์
2. คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง
website : https://engineering.tsu.ac.th/
3. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์
https://engineering.tsu.ac.th/
5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมี
สิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing House
ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทาการยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 ใน
ระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. ผ่าน website :
http://www.mytcas.com/
7. สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House กับทาง
ทปอ. ผ่าน website : http://www.mytcas.com/
โดยรอบที่ 1 สามารถสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา
(1) การสละสิทธิ์ช่วงที่ 1
(2) การสละสิทธิ์ช่วงที่ 2
8. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่าน website :
http://entrance.tsu.ac.th/
9. คณะดาเนินการชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
จานวน 5,000 บาท (ทุนการศึกษาในโครงการดังกล่าว)
10. รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม

ระยะเวลา
1 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
12 มกราคม 2565
14 มกราคม 2565
17 มกราคม 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

9 กุมภาพันธ์ 2565
6 พฤษภาคม 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565
11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทาง website : www.tsu.ac.th

2564
(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการทุนเกียร์ปาริชาต ประจาปีการศึกษา 2565
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ::

