
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง    การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio 

โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 
……………………………………………………………..……. 

 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ 
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1 กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ 
 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม 
ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ 
 1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.5 ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกและส่งชื่อมาจากโรงเรียน จำนวนโรงเรียนละไม่เกิน 20 คน  
 1.6 เลือกสมัครได้ 2 อันดับ  
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ  
 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับรวม 267 คน 

คณะวิทยาศาสตร์   
วท.บ.คณิตศาสตร์ 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 
2.00 

14 

วท.บ.เคมี 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

20 



2 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

หรือ แผนการเรียนศิลป์ทุกสาขา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

20 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต 
2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

15 

วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
/ ศิลป์ – คำนวณ / วิทย์ – กีฬา  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

11 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   
วท.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ 
3. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

9 

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและ 
การพัฒนาชุมชน  

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ 
3. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ทัว่ไป 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

9 

วท.บ.สัตวศาสตร์  1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 

9 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
พท.บ.การแพทย์แผนไทย  1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 

12 



3 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 
การออกกำลังกาย 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
/ ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ทั่วไป 
2. มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 

20 

วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.10 

15 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
6 

วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 
 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

6 

คณะพยาบาลศาสตร์   
พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 
3.00 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 
3.00 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ำกว่า 2.75 (เรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต) 
6. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 
7. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและไม่มี 
ความบกพร่องทางการได้ยินที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือ 
ฝึกปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล 
8. มีสัญชาติไทย  

14 



4 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

/ ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  

20 

วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
/ ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

20 

คณะนิติศาสตร ์   
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง) 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 
40 

คณะศึกษาศาสตร์   
กศ.บ.พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเป็นอย่างน้อย 

5 

กศ.บ.คณิตศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)     1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 
3.00 
4. Portfolio มีส่วนของการนำเสนอการได้รับรางวัลหรือ
เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

2 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับรวม  362  คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - การปกครอง
ท้องถิ่น 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และ
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1 



5 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - การจัดการ
ภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และ
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1 

นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

5 
 

วท.บ.ภูมิศาสตร์    1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  
หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

16 

ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

10 

ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. เขียนเรียงความแนะนำตัวเองไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
โดยควรมีหัวข้อ (1) ความสนใจในการเรียนหลักสูตรนี้  
(2) ประวัติส่วนบุคคล (3) แผนในอนาคตเพ่ือนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

15 

ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

2 

ศศ.บ.ประวัติศาสตร์    1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

5 

ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1  
(เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี) 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. หากมีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนจะได้รับ 
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

5 

ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2  
(เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี  
เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี) 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. หากมีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนจะได้รับ 
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

5 



6 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น  1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ำกว่า 2.00 

10 

ศศ.บ.ภาษาไทย  1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. หากมผีลงาน / ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยจะได้รับ 
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

6 

ศศ.บ.ภาษามลายู   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

5 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. หากมีผลสอบคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณา 
เป็นพิเศษ 

1 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ  
ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตรสองปริญญา) 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. หากมีผลสอบคะแนน TOEIC หรือ มีรายงานผลการเรียน
รายวิชาภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 

คณะศึกษาศาสตร์   
กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา  1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
4 

กศ.บ.คณิตศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 
3.00 
4. Portfolio มีส่วนของการนำเสนอการได้รับรางวัลหรือ
เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

4 



7 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
กศ.บ.เคมี   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 

1 

กศ.บ.ชีววิทยา    1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 

4 

กศ.บ.พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเป็นอย่างน้อย 

3 

กศ.บ.ฟิสิกส์  1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 

1 

กศ.บ.ภาษาไทย   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทย 

4 

กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 

2 

กศ.บ.ศิลปศึกษา 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. มีความสามารถด้านทัศนศิลป์โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐาน
อ่ืนใดที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านทัศนศิลป์แสดง
ประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ 

2 

กศ.บ.สังคมศึกษา   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

3 



8 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
กศ.บ.การศึกษา – การศึกษาปฐมวัย 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
10 

กศ.บ.การศึกษา – การประถมศึกษา 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 

7 

กศ.บ.การศึกษา – จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
/ ศิลป์ - คำนวณ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

4 

กศ.บ.การศึกษา – เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา   

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

4 

คณะศิลปกรรมศาสตร์   
ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบ้าน) แสดงประกอบการสมัคร หรือ
มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีวุฒิบัตร
หรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ  
ทั้งนี้สามารถแนบหลักฐานในรูปแบบ CD หรือ Link ที่แสดง
ความสามารถต่าง ๆ เพิ่มเติมได้  

2 

ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ดนตรีสากล) แสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่น
แสดงประกอบ  
ทั้งนี้สามารถแนบหลักฐานในรูปแบบ CD หรอื Link บันทึก
การบรรเลงเดี่ยว และการบรรเลงสากลสเกลพื้นฐาน ไม่เกิน 
4# , 4b ยกเว้น Drum, Percussion (ถ้ามี)  

1 



9 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
ศป.บ.ทัศนศิลป์   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ทัศนศิลป์) แสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่น
แสดงประกอบ  

1 

ศป.บ.ศิลปะการแสดง    1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ศิลปะการแสดง) แสดงประกอบการสมัคร หรือมี
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นแสดงประกอบ  
4. มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะการแสดง 
มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี 

2 

ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ศิลปะการออกแบบ) แสดงประกอบการสมัคร หรือมี
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตร
หรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ  

1 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   
บช.บ.การบัญชี   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

10 

บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

10 



10 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
บธ.บ.การตลาด    1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
10 

บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 

25 

ศ.บ.เศรษฐศาสตร์   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

20 

คณะนิติศาสตร ์   
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
100 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   
รป.บ.การบริหารงานตำรวจและ
กระบวนการยุติธรรม  

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

23 

กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการ 
การประกอบการทางสังคม 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

8 

กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการ 
การท่องเที่ยวและไมซ์ 

1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
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3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชา 
ที่เก่ียวข้อง ส่งนักเรียนให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ไม่เกินโรงเรียนละ 20 คน โดยไม่แบ่งแผนการเรียน 
 3.2 มหาวิทยาลัยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียน  
ในกลุ่มสาระวิชาที่เก่ียวข้อง และความสามารถพิเศษต่าง ๆ 
 3.3 หากนักเรียนสมัครโดยไม่ได้ผ่านการส่งชื่อจากโรงเรียน การสมัครนั้นถือเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงิน  
ค่าสมัครในทุกกรณ ี

ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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4. การสมัคร 
 4.1 โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด โรงเรียนละ
ไม่เกิน 20 คน และส่งรายชื ่อนักเรียนที ่ผ ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนพร้อมหลักฐานการสมัครมายัง
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 
 4.2 นักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนเข้าสมัครออนไลน์ผ่าน website : 
http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยัน
การสมัคร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 
 4.3 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพทุก
สาขา หรือชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ 
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 
   ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อย เมื่อยื่นใบสมัครออนไลน์ ชำระเงิน
ค่าสมัคร และส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก  
   ผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์รอบท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องลงทะเบียน TCAS 
ที ่ Website : https://student.mytcas.com/ ภายในวันที ่ 20 มกราคม 2565 และข้อมูลที ่ระบุใน
ระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้องถูกต้องตรงกัน 
มิฉะนั้นการสมัครในรอบท่ี 1 จะถือเป็นโมฆะ 
   ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
   โรงเรียนส่งช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียน ส่งถึงมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
 5.1 หนังสือนำส่งรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน 
 5.2 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน 
 5.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 5.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.5 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 
 5.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
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6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

การดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่ระบุในแต่ละหลักสูตร  
โรงเรียนละไม่เกิน 20 คน 

เดือนพฤศจิกายน 2564 –  
10 มกราคม 2565 

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน เข้าสมัครทาง website : 
http://entrance.tsu.ac.th/ 

9 ธันวาคม 2564 –  
10 มกราคม  2565 

3. ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพ 
ทุกสาขา หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application  
ของธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ 

9 ธันวาคม 2564 –  
11 มกราคม  2565 

4. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร 3 วันทำการหลังจาก 
ชำระเงินค่าสมัคร  

5. วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร  14 มกราคม 2565 
6. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผ่านระบบ Clearing House ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ 

2 กุมภาพันธ์ 2565 

7. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ รอบท่ี 1 ในระบบ Clearing House  
กับทาง ทปอ. ผ่าน website : http://www.mytcas.com/ 

7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 

8. สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. ผ่าน website : 
http://www.mytcas.com/ โดยรอบที่ 1 สามารถสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา 
  (1) การสละสิทธิ์ช่วงที่ 1 
  (2) การสละสิทธิ์ช่วงที่ 2 

 
 

9 กุมภาพันธ์ 2565 
6 พฤษภาคม 2565 

9. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ 

11 กุมภาพันธ์ 2565 

10. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 
หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
/ ธนาคารกรุงเทพ 

11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา จำนวน 
5,000 บาท และ/หรือชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา จำนวน 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบ
ถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด  
จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้  
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7. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
จำนวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศ
ให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ต่อไป ผู้ที่ไม่
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 

8. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
 8.1 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ  
 8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 
 
                                     (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 


