
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง    การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับด้วยวิธีโควตา 

โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 
……………………………………………………………..……. 

 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม 
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า  
 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)  
ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ 
 1.3 มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรมตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร 
 1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ  
 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับรวม  100  คน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์   
ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ศิลปะการออกแบบ) แสดงประกอบการสมัคร หรือมี
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นแสดงประกอบ  

20 



2 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ดนตรีสากล) แสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์ 
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่น
แสดงประกอบ  
ทั้งนี้สามารถแนบหลักฐานในรูปแบบ CD หรือ Link  
บันทึกการบรรเลงเดี่ยว และการบรรเลงสากลสเกลพื้นฐาน  
ไม่เกิน 4# , 4b ยกเว้น Drum, Percussion (ถ้ามี)  

25 

ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบ้าน) แสดงประกอบการสมัคร หรือ 
มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นแสดงประกอบ  
ทั้งนี้สามารถแนบหลักฐานในรูปแบบ CD หรือ Link ที่แสดง
ความสามารถต่าง ๆ เพิ่มเติมได้  

5 

ศป.บ.ศิลปะการแสดง    1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ศิลปะการแสดง) แสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่น
แสดงประกอบ  
4. มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะการแสดงมา
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี 

20 



3 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
ศป.บ.ทัศนศิลป์   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม 
(ทัศนศิลป์) แสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์ 
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่น
แสดงประกอบ  

10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - การปกครองท้องถิ่น 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 
2.50 

2 

รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ – การจัดการภาครัฐ
และกิจการระหว่างประเทศ 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 
2.50 

2 

ศศ.บ.ภาษาไทย  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. หากมีผลงาน/รางวัลการประกวด/การแข่งขันด้านศิลปกรรม
ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1 

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

1 



4 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร 
จำนวนรับ 

(คน) 
คณะศึกษาศาสตร์   
กศ.บ.ศิลปศึกษา  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. มีความสามารถด้านทัศนศิลป์โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่น
ใดที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านทัศนศิลป์แสดงประกอบ 
การสมัคร หรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ  
โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ 

14 

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับรวม 2 คน 
คณะพยาบาลศาสตร์   
พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 
2.50 (เรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
6. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 
7. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและไม่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติ 
ในวิชาชีพพยาบาล  
8. มีสัญชาติไทย 

2 

 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 มหาวิทยาลัยคัดเลือกจากผลการเรียน GPAX และ GPA ในกลุ่มสาระวิชาที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เอกสารการสมัคร / หลักฐานที่แสดงผลงานและความสามารถด้านศิลปกรรม 
 3.3 สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ (online/onsite) 
 

ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 



5 

 

4. การสมัคร 
 4.1 สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร  
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565 
 4.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา หรือชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคาร
กรุงเทพ (เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 
   การชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น หากชำระเงิน
ผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชำระเงินแล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการ
สมัครและการคัดเลือกได้ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการชำระเงินค่าสมัครในระ บบ
ภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ 
 4.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF 
หรือไฟล์รูปภาพ ตามท่ีระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2565 
 4.4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร และ
ส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก 
   ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม 
   ผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์รอบท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องลงทะเบียน TCAS 
ที่ Website : https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และข้อมูลที่ระบุในระบบ
รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้องถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้น
การสมัครในรอบท่ี 2 จะถือเป็นโมฆะ 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (สง่เป็นไฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์) 
 5.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 5.2 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.3 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
การดำเนินงาน ระยะเวลา 

1. สมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ 11 กุมภาพันธ์ –  
17 มีนาคม 2565 

2. ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ 
ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ / 
ธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) 

11 กุมภาพันธ์ –  
18 มีนาคม 2565 

3. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร 3 วันทำการหลังจาก 
ชำระเงินค่าสมัคร 

4. วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (ออนไลน์)  21 มีนาคม 2565 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิธีการสอบ (online / onsite) และสถานที่
สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)  

20 เมษายน 2565 

6. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (online / onsite) 24 เมษายน 2565 
7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 พฤษภาคม 2565 
8. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ รอบท่ี 2 ในระบบ Clearing House กับทาง 
ทปอ. ผ่าน website : http://www.mytcas.com/ 

4 – 5 พฤษภาคม 2565 

9. สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. ผ่าน website : 
http://www.mytcas.com/ (ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 สามารถสละสิทธิ์ได้เพียง 
1 ช่วงเวลา) 

6 พฤษภาคม 2565 

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

9 พฤษภาคม 2565 

11. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรงุเทพทุกสาขา  
หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ / 
ธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) 

9 – 20 พฤษภาคม 2565 

 

   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 5,000 บาท 
และ/หรือชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอ 
สละสิทธิ์กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัคร 
เข้าศึกษาในรอบต่อไปได้  
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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 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ  
 8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 

9. การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต 
  ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074–317–608 , 074–317–600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 ในวันและเวลา
ราชการ  
  Website : http://entrance.tsu.ac.th/ 
  Facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  E-mail : admission.tsu2560@gmail.com 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 
 

                                     (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 


