
     

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง   โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

 (โครงการ วมว.)  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ประจ าปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------------------- 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะด าเนินการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปกีารศึกษา 
2565  มีรายละเอียดต่อไปนี ้
 
  1. คุณสมบตัทิัว่ไปของผูม้สีทิธิส์มคัร     
    1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดย
การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  ของโรงเรียนต่อไปนี้ 

             1. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  กรุงเทพมหานคร 
         2. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
         3. โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 
          4. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
         5. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   จังหวัดนครราชสีมา 

              6. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์   จังหวัดสงขลา 
                        7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
                        8. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  จังหวัดพัทลุง 
                        9. โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ “มหาวิทยาลัยบูรพา”  จังหวัดชลบุรี 
                       10. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
                       11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม 
         12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา 
                       13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
                       14. โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
                       15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรุงเทพมหานคร 
                       16. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
                       17. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                       18. โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         19. โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตาน ี
   1.2  มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ 
คุณสมบัติทางการศึกษาในแต่ละคณะ / สาขาก าหนด 

   1.3  มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ซึ่งจัด
สอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  (ก าหนดสอบใน วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2565)  
   1.4  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชพี 



 

 
2. คณะ / สาขาวชิา จ านวนรับ และคุณสมบตัขิองผู้มสีทิธิ์สมคัร 

 

รหัส คณะ/สาขาวชิา จ านวนรบั 
(คน) 

คณุสมบตัทิางการศกึษา            
ของผู้มสีทิธิส์มคัร 

เงื่อนไข/สทิธพิิเศษ 

วทิยาเขตหาดใหญ ่
 
10101 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
2 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA)  และหน่วยกิต 
ในกลุ่มสาระวิชา ต่างๆดังนี้ 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ไม่ต ่ากว่า 3.00    
  (คิดค่าเฉลี่ยจากกลุ่มวิชาฟิสิกส์ เคมี  
  และชีววิทยา รวม 16  หน่วยกิต) 
-  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.00  
   (คิดค่าเฉลี่ยจากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   
   รวม 8 หน่วยกิต) 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.00   
(คิดค่าเฉล่ียจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
รวม 6  หน่วยกิต) 

เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ม.6) ต้องมีดัชนีสะสมเฉลี่ย 
(GPAX) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
ทนุสนบัสนนุการศกึษา 
1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ 
ศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 
โดยเง่ือนไขที่จะได้รับทุนในภาค
การศึกษาถัดไป 
     นักศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียน(คะแนนเฉลี่ยสะสม) ไม่ต ่ากว่า 
3.25 ขึ้นไป จึงจะได้รับสิทธิ์ตามข้อ 1 
     นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการศึกษา หรือ ไม่น้อยกว่า 
18 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ จึง
จะได้รับสิทธิ์ตามข้อ 1 

 
10200 

คณะวทิยาศาสตร ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ 

 
5 

 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ดังนี้  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
ภาษาต่างประเทศ  
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

ทนุสนบัสนนุการศกึษา 
สนับสนุนค่าหอพักมหาวิทยาลัยตาม
จ่ายจริง หรือ กรณีพักหอพักเอกชน
สนับสนุนไม่เกินเดือนละ 1,200 บาท/
เดือน  และจะสนับสนุนในภาค
การศึกษาถัดไปหากมีผลการเรียน 
(GPAX) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 
10401 

คณะพยาบาลศาสตร์  
พยาบาลศาสตร์ 

 
2 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA)  และหน่วยกิต 
ในกลุ่มสาระวิชา ต่างๆ ดังนี้ 
- คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 3.00    
  มีหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ไม่ต ่ากว่า 3.00   
  มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

คณุสมบตัิเฉพาะ 
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอด
สีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง และไม่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ        
(มีใบรับรองแพทย์ โดยใช้แบบฟอร์ม
ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักฐาน
ในวันสอบสัมภาษณ์) 

 
10501 

คณะวทิยาการจดัการ  
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
2 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA)  และหน่วยกิต 
ในกลุ่มสาระวิชา ต่างๆ ดังนี้ 
- คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  3.50 
  มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.25 
  มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 

10502 การตลาด 2 
10503 การเงินและการลงทุน 2 
10504 การจัดการและความเป็นผู้ 

ประกอบการ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

5 
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รหัส คณะ/สาขาวชิา 
จ านวนรบั 
(คน) 

คณุสมบตัทิางการศกึษา 
ของผู้มสีทิธิส์มคัร 

เงื่อนไข/สทิธพิิเศษ 

 
10505 

คณะวทิยาการจดัการ  
บัญชีบัณฑิต 

 
2 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) และหน่วยกิต ใน
กลุ่มสาระวิชา ต่างๆ  ดังนี้ 
- คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  3.50 
  มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.25 
  มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

 
10506 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 
10507 รัฐประศาสนศาสตร์ 2 
10508 การจัดการไมซ์ 2 
10509 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 

 
10601 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
เกษตรศาสตร์ 

 
2 

 
1. มี GPAX  ในรายวิชาชีววิทยา เคมี  
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์  และ ภาษาอังกฤษ 
รวมกัน  ไม่ต ่ากว่า  2.50 
2. หนังสือรับรองผ่านการเข้าค่าย วมว. 
 

 
ทนุสนบัสนนุการศกึษา 
มีการจัดสรรทุนเรียนดีส าหรับ
นักศึกษาของคณะ หากนักเรียนที่ 
ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตาม
ข้อก าหนดของทุน สามารถยื่นใบ
สมัครขอรับทุนได้เมื่อเข้ามาศึกษาใน
คณะแล้ว 

10602 สัตวศาสตร์ 2 
10603 วาริชศาสตร์ 5 

   

 
10901 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

 
10 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) และหน่วยกิต  
ในกลุ่มสาระวิชา ต่างๆ ดังนี้ 
-  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  3.00 
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ไม่ต ่ากว่า  3.00 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 
10902 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ 10 
10903 เทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร 
2 

 
11101 

คณะนติิศาสตร ์ 
นิติศาสตร์ 

 
5 

 
 มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 

 
11201 

คณะเศรษฐศาสตร ์  
เศรษฐศาสตร์ 

 
3 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระวิชา 
    ต่าง ๆ  ดังนี้ 
    - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    - คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  3.00 

 

 
11401 

คณะเทคนคิการแพทย์  
เทคนิคการแพทย์ 

 
2 

1. มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า  3.25 
2. มี GPA   ในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
-  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.25 
-  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.25  
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ไม่ต ่ากว่า 3.25 
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
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รหัส คณะ/สาขาวชิา 
จ านวนรบั 
(คน) 

คุณสมบตัทิางการศกึษา 
ของผูม้ีสทิธิส์มัคร เงือ่นไข/สทิธพิเิศษ 

เงื่อนไขคณุสมบตัเิฉพาะ และ ความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร คณะเทคนคิการแพทย ์
1. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังต่อไปนี้ 
1.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (psychotic disorfers โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood 
disorders) โรคประสาทรุนแรง (severs neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial 
personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อัน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
1.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
1.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ 
1.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
1.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินที่ความถี่ 500-2000 เฮิรคซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการ
แยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน 
(sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
1.6  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า6/12 หรือ 20/40 และแพทย์ผู้ตรวจ
ร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
1.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งผู้สมัครทุกราย
จะต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH  D  15 hue  test ซึง่ผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น  ที่ถือว่าเป็น
ตาบอดสีขั้นรุนแรง(ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย) โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ 
 

หมายเหต ุ    ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
คณะกรรมการการคัดเลือกฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตัดสินและถือเป็นยุติ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ  
หรือความพร้อมทางการศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว จะถูกถอนสภาพการ
เป็นนักศึกษา 
วธิกีารสอบสัมภาษณ ์: ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ส่งใบรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย รายงานตรวจตาบอดสี รายงานการ 
ตรวจความบกพร่องของการได้ยินแบบถาวร ไปที่ e-mail: kittiwan-r@psu.ac.th ภายในวนัสอบสัมภาษณ์ หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์และผลสอบ 
เป็นโมฆะ 

รหัส คณะ/สาขาวชิา 
จ านวนรบั 
(คน) 

คณุสมบตัทิางการศกึษา 
ของผู้มสีทิธิส์มคัร 

เงื่อนไข/สทิธพิิเศษ 

 
11502 

วทิยาลยันานาชาต ิ
วิศวกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมยาง  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
2 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.50 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) และหน่วยกิต ในกลุ่ม
สาระวิชา ต่างๆ  ดังนี้ 
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ไม่ต ่ากว่า  2.50 
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
-  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  2.50 
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
-  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ให้น าผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 
วิชาโดยใช้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (29) 
และต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 25 คะแนน 
(น ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

 

mailto:kittiwan-r@psu.ac.th%20ภายใน
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รหัส คณะ/สาขาวชิา 
จ านวนรบั 
(คน) 

คณุสมบตัทิางการศกึษา 
ของผู้มสีทิธิส์มคัร 

เงื่อนไข/สทิธพิิเศษ 

วทิยาเขตปตัตาน ี
 

20101 
คณะศกึษาศาสตร ์  
คณิตศาสตร์ 

 
1 

1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย (GPA) และหน่วยกิต  
ในกลุ่มสาระวิชา ต่างๆ ดังนี้ 
-  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  3.00 
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีม่ต ่ากว่า3.00   
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

สิทธิพิเศษ 
ให้ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตาม
หลักสูตร โดยนักเรียนต้องมี       
ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.00      
ทุกภาคการศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน   
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

20102 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 
20103 ชีววิทยา                                                                                              1 
20104 ฟิสิกส์ 1 

20105 เคมี 1 1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย (GPA) และหน่วยกิต 
ในกลุ่มสาระวิชา ต่างๆ ดังนี้ 
-  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  3.00 
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ไม่ต ่ากว่า  3.00 
   มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
3. ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิก 
วิชาการ สอวน. สาขาเคมี อย่างน้อย 1 ค่าย 

 
20201 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
เทคโนโลยียาง 

 
5 

เป็นนักเรียนโครงการ วมว. ของทุกศูนย์ที่
ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 

 
 

20202 เทคโนโลยกีารเกษตร  
(เทคโนโลยกีารผลิตพืช) 

5 

20203 เทคโนโลยกีารเกษตร  
(เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์) 

5 

20204 คณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

5 

20205 เคมี – ชีววิทยา 5 
20206 เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว 5 
20207 ฟิสิกส์ 5 
20208 โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 5 
20209 วิทยาศาสตร์การอาหารและ 

โภชนาการ 
5 

20210 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง 5 
 

20601 
คณะวทิยาการสื่อสาร  
คอมพิวเตอร์และวิทยาการ 
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์) 

 
2 

1. มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) และหน่วยกิต ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ต่างๆ  ดังนี้ 
-  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  2.00 
มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
7.5 หน่วยกิต 
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รหัส คณะ/สาขาวชิา 
จ านวนรบั 
(คน) 

คณุสมบตัทิางการศกึษา 
ของผู้มสีทิธิส์มคัร 

เงื่อนไข/สทิธพิิเศษ 

 
20602 

คณะวทิยาการสื่อสาร  
คอมพิวเตอร์และวิทยาการ 
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(กลุ่มการเรียนศิลป์ค านวณ) 

 
1 

1. มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) และหน่วยกิต ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ต่างๆ  ดังนี้ 
- คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  2.00 
  มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ  
  มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต 

 

20603 นวัตกรรมการออกแบบสื่อ 1 มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.00  
วทิยาเขตภูเกต็ 

 
30101 

คณะการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว   
การจัดการการบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
5 1. มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า 2.75 

2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ต่างๆ  ดังนี้ 
-  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75 
-  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 
 

30102 การจัดการการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

5 

30103 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

5 

 
30201 

คณะวเิทศศกึษา   
ธุรกิจระหว่างประเทศ - จีน 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

 
4 

 
1. มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า 2.50  
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50  

30202 นานาชาติศึกษา : จีนศึกษา 1 
30203 นานาชาติศึกษา : เกาหลีศึกษา 1 
30204 นานาชาติศึกษา : ไทยและอาเซียน

ศึกษา 
1 

30205 นานาชาติศึกษา : ยุโรปศึกษา 1 
 

30301 
คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม    
เทคโนโลยีและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

 
5 

มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า 2.25 
  30302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

ส่ิงแวดล้อม 
5 

30303 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ 
จัดการชายฝ่ัง 

5 

 
30501 

วทิยาลัยการคอมพวิเตอร ์ 
วิศวกรรมดิจิทัล 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
5 

 
 
มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.25 
 

 
หมายเหต ุ: มีทุนยกเว้นค่าเล่า
เรียนตามหลักสูตร โดยสามารถ
ติดตามรายละเอียดในการรับ
สมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์
ของคณะ 

30502 การคอมพิวเตอร์ 5 
30503 ธุรกิจดิจิทัล  

(หลักสูตรนานาชาติ) 5 
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รหัส คณะ/สาขาวชิา 
จ านวนรบั 
(คน) 

คณุสมบตัทิางการศกึษา 
ของผู้มสีทิธิส์มคัร 

เงื่อนไข/สทิธพิิเศษ 

วทิยาเขตสุราษฎรธ์าน ี
 
 

40101 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
อุคสาหกรรม 
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 

 
 
10 

      มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.25 
 

 40102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 
40103 การจัดการงานวิศวกรรม 10 
40104 สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 10 
40105 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 
40106 เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรมวัสดุ 
10 

  

 
 

40201 

คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาการ
จดัการ   
การจัดการธุรกิจ 

 
 
2 

 
1. มี GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) ในกลุ่มสาระวิชา 
ต่างๆ  ดังนี้ 
- คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  2.25 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.25 

 40202 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 
40203 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 2 
40204 การจัดการรัฐกิจ 2 
40205 บัญชีบัณฑิต 2 

 
40301 

โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรม 
การเกษตรและประมง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร 

 
 
10 

 
1. มีดัชนีเฉลี่ย(GPA) ในกลุ่มสาระวิชา 
ต่างๆ  ดังนี้ 
- คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  2.25 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ไม่ต ่ากว่า  2.25    
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.25 

 
40302 ทรัพยากรประมง 10 

40303 เทคโนโลยีอาหาร 10 

 
40401 

วทิยาลยันานาชาต ิวทิยาเขต    
สรุาษฎร์ธาน ี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง 
ธุรกิจ (หลักสูตรปกติ) 

2 

มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า 2.25 
  

40402 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง 
ธุรกิจ (หลักสูตรสองปริญญา) 2 

40403 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 

40404 
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 
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รหัส คณะ/สาขาวชิา จ านวนรบั 
(คน) 

คณุสมบตัทิางการศกึษา 
ของผู้มสีทิธิส์มคัร 

เงื่อนไข/สทิธพิิเศษ 

วทิยาเขตตรงั 
 
 

50101 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
จดัการ   
การจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
5 1. มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า 2.50  

2. มีดัชนีเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า  2.50    
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ไม่ต ่ากว่า 2.50 
      
 

 

50102 บัญชีบัณฑิต 5 
50103 การตลาด 5 
50104 ธุรกิจดิจิทัล 5 
50105 การจัดการรัฐกิจ 5 
50106 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 
50107 การเงิน ประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 
5 

50108 การจัดการการท่องเที่ยว 5 
 

50201 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
สถาปัตยกรรม 

 
5 

1. มี GPAX  ไม่ต ่ากว่า 2.50  
2. มีดัชนีเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ดังนี้ 
   - คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า  2.50    
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ไม่ต ่ากว่า  2.50 

 

 
 3.  หลกัฐานการสมคัร 
 3.1  ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้า 
                  สถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง  และประทับตราของโรงเรียนเป็นส าคัญ  
 3.2  จดหมายของครูผู้สอน (Recommendation letter) ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร และ 
                  ต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาน้ันๆ ของผู้สมัคร 
 3.3  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)  ท่ีแสดงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร 
 3.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน  (ต้องมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก)  
 
 4.  การสมคัร และการอพัโหลดหลกัฐานการสมคัร 
 4.1  ผู้สมัครต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com (ส าหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  
 4.2  ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (password) เพื่อด าเนินการสมัคร และแก้ไขข้อมูล
การสมัคร ทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th  โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุด 
การสมัคร (สามารถสมัครได้ 1 คณะ/สาขาวิชาเท่าน้ัน) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2565 เท่าน้ัน 
 4.3  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด รวบรวมไฟล์เอกสาร ข้อที่ 3.1 - 3.4 เป็นไฟล์เดียวกัน โดย
บันทึกเป็นนามสกุล (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB ก่อนอัพโหลดเอกสาร ผ่านทางเว็บ https://e-admission.psu.ac.th 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  มีนาคม  2565  หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาทุกกรณี 
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 5.   องคป์ระกอบทีใ่ช้พจิารณาคดัเลอืก 

      5.1 คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดค่าน ้าหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้อง 
             มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ  จึงจะได้รับการพิจารณา) 

     5.2  ผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT)  และวิชาวิทยาศาสตร์  (PAT 2) ซึ่งจัดสอบ 
                                          โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  
                                          (ก าหนดสอบใน วันที่ 10 - 13  มีนาคม 2565)  

5.3  การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย ทดสอบพิเศษ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัคร 
 

 6.   วิธพีจิารณาคดัเลือก 
      6.1   มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น หาก 
              ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด จะถูกตัดสิทธ์ิในคณะ/สาขาวิชา น้ัน ๆ 
      6.2   น าผลคะแนนการสอบ วิชาความถนัดท่ัวไป GAT และ PAT 2 (วิทยาศาสตร์) มาใช้ในการ 
              จัดล าดับทีแ่ข่งขัน 

6.3  เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก (ตามข้อ 6.2)  เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว คณะกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์  ทดสอบความพร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (ถ้าจ าเป็นส าหรบับาง 
คณะ/สาขาวิชา) และพิจารณาข้อมูลประกอบอื่น ๆ จากหลักฐานประกอบการสมัคร (ซึ่ง 
ผู้สมัครได้ แจ้งไว้ในข้อ 3.1 - 3.4)  จากน้ันคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะประเมินผลการสอบ
สัมภาษณ์ และตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

การพจิารณาตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ถอืเปน็ทีส่ิ้นสดุ 
 

 7. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ ์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น  และมีสิทธ์ิเข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความพร้อมทางการศึกษา  ในวันที่ 20  เมษายน  2565  โดยผ่านทางสื่อต่างๆ  ดังน้ี 
     7.1   ระบบ Internet  ที่  https://entrance.psu.ac.th 
     7.2   โทรศัพท์สอบถามที่  ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ  โทร.  0-7428 9255-8 
 

 8. การสอบสมัภาษณ ์ 
  มหาวิทยาลัย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ทีค่ณะ / วิทยาเขตที่ได้รับคัดเลือก  ในวันที่ 28 เมษายน  
2565  รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.30 น. สถานที่จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
 

 9.  การประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก 
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 2  พฤษภาคม  2565   โดยผ่านทางสื่อต่างๆ  ดังน้ี 
     9.1   ระบบ Internet ที ่https://entrance.psu.ac.th 
     9.2   โทรศัพท์สอบถามที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ  โทร. 0-7428 9255-8 
 
  10.   การยนืยนัใชส้ทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ผา่นระบบ TCAS) 
                  ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา  จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  ในระหวา่งวนัที ่ 4 - 5 
พฤษภาคม  2565  ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System ) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  มิฉะน้ัน จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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       11.    การสละสทิธิเ์ขา้ศกึษา  
                ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป หาก
ประสงค์จะสละสิทธิ์  ให้ด าเนินการสละสิทธิ์ในระบบของสมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่สมาคม  ทปอ. ก าหนด  
 
            12.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565   
โดยผ่านทางสื่อต่างๆ  ดังน้ี 
     12.1   ระบบ Internet  ที่  https://entrance.psu.ac.th 
     12.2   โทรศัพท์สอบถามที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ  โทร. 0-7428 9255-8 
 
 13.  เงื่อนไขการคงไวซ้ึง่สทิธใินการเขา้ศกึษา 
      13.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการน้ีแล้ว  จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนจนส าเรจ็ 
                           การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ในปีการศึกษาเดียวกับที่สมัคร) และต้องรักษาระดับผลการ 
                             เรียนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
      13.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชา ท่ีเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้น 
ม.6 จากโรงเรียน แล้ว จะต้องมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ ครบถ้วน  ดังน้ี 
        1)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา 
                                เพิ่มเตมิ รวมกันไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 
        2)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเตมิ 
         รวมกันไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
    3)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
                               และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  หากนักเรียนไม่รักษาเงื่อนไขตามข้อ  13.1 และ 13.2  มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการรับเขา้ศึกษา 
แม้ว่าจะได ้ ประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วก็ตาม  
 
 14.   เงื่อนไขส าหรบัผู้ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาตามโครงการนี้ 
        ไม่มีสิทธ์ิโอนย้ายไปศึกษาในคณะอื่น 
        
 15. เงือ่นไขการส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
  15.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
                         ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
             15.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
 
 16. การช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา และการรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
  สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ งานทะเบียนการศึกษา ของแต่ละวิทยาเขต ซึ่งทาง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  

 
 
 




