ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
โครงการ TSU Smart Engineering ประจาปีการศึกษา 2561
………………….
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญ ญาตรี ภาคปกติ
ชั้ น ปี ที่ 1 รอบที่ 1 การรั บ ด้ ว ย Portfolio โครงการ TSU Smart Engineering ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิและคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.1 กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 5 ภาคเรี ย น (GPAX) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.25 หรือ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 6 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25 หรือ
1.2 กาลังศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีผ ลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX)
ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
(GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00
1.3 กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 1.1 และ 1.2 ให้ผู้สมัคร
เขี ย นเรี ย งความด้ ว ยลายมื อ ตนเองในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “งานวิ ศ วกรรมในยุ ค ไทยแลนด์ 4.0” ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า
ครึ่งหน้ากระดาษ A4 และส่งมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่เบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน และเอกสารประกอบการสมัคร
3. จานวนรับ รวม 40 คน
3.1 วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์
3.2 วศ.บ.ยางและพอลิเมอร์

จานวน 20 คน
จานวน 20 คน

4. การสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
4.1 สมั ค รด้ วยตนเอง ขอรั บ ใบสมัครและยื่น ใบสมัค ร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ทัก ษิ ณ
วิทยาเขตพัทลุง
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4.2 สมัค รในโครงการแนะแนวสั ญ จรของคณะวิศ วกรรมศาสตร์ ซึ่งทางคณะฯ จะออกแนะแนวใน
โรงเรียนต่างๆ รับสมัครและสอบสัมภาษณ์โดยตรงที่โรงเรียนที่ไปแนะแนว
4.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 5 ถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 หรือทางอีเมลล์ E-mail :
eng.tsu60@gmail.com หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ : Eng@TSU หรือ 0650428445 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ ผู้ที่ไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ชาระเงินค่าสมัคร จะไม่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่า
จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ติดรูปถ่าย ที่มุมขวา
ด้านบน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
5.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
5.3 สาเนาใบแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5.5 สาเนาการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จานวน 1 ฉบับ
5.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เรียงความ เป็นต้น
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
- สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สมัครในโครงการแนะแนวสัญจร ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลา
1 – 30 พฤศจิกายน 2560

- วันที่มาสมัคร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วันที่คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแนะแนว
ยังโรงเรียนต่างๆ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ
8 ธันวาคม 2560
Clearing House ทาง http://www2.tsu.ac.th/org/student/
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
15 - 19 ธันวาคม 2560
กับทาง ทปอ. ผ่าน website : http://tcas61.cupt.net/
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
22 ธันวาคม 2560
ผ่าน website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
25 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561
จานวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
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ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทักษิณ ที่ยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท และ/หรือ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ หรือ ทปอ. ให้ทันเวลาที่กาหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
7. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษาที่ยืน ยัน สิทธิ์ในระบบ Clearing-house และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน
5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง
website : www.tsu.ac.th ต่อไป ผู้ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้า
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสติ
8.1 ใบแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมฉบับสาเนาถ่ายเอกสารจากฉบับจริง จานวน 2 ฉบับ
8.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
8.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
8.4 เอกสารการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท จานวน 1 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รหัสโครงการ 418
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1
การรับด้วย Portfolio โครงการ TSU Smart Engineering ประจาปีการศึกษา 2561

ติดรูปถ่4 าย
ขนาด
1 นิ้ว

;

เลขที่สมัครสอบ

-

-

ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ (นาย/นางสาว)................................................................นามสกุล.............................................................................
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปี เกิด......................................................................................ศาสนา.............................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่ .................... ตาบล ..........................................อาเภอ.............................................
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์................................... หมายเลขโทรศัพท์ ........................................
ข้อมูลการศึกษา
กาลังศึกษา
สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน............................................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ......................................โรงเรียน ...........................................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์....................................
กาลังศึกษา
สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชา............................................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ......................................วิทยาลัย ...........................................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์....................................
ข้อมูลการสมัคร
ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า เป็ น นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 โครงการ TSU Smart
Engineering ประจาปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตร/สาขาวิชาดังต่อไปนี้ (เลือกได้ 1 หลักสูตร)

 วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์



วศ.บ.ยางและพอลิเมอร์

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ







ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
สาเนาการชาระเงินค่าสมัคร 370 บาท 1 ฉบับ
ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
(..................................................................)
วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. 2560

หมายเหตุ 1. การแก้ไขใบสมัครต้องลงชื่อกากับทุกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนและได้ชาระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น

