
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง   การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio 

โครงการ YOUNG SMART TSU 2022 
(คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และชีวภาพ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2565 
…………………. 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio โครงการ YOUNG SMART TSU 2022 (คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชี วภาพ  
คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้มีความประพฤตดีิ 
 1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.3 กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 2 (คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา)  
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
วท.บ.คณิตศาสตร์ 1. กำลงัศกึษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  

วิทย์–คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 
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หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  
วิทย์–คณิต / ศิลป์–คำนวณ / วิทย์–กีฬา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ    
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง / 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / สาขาการจัดการประมง / สาขาสัตวศาสตร์ /  
สาขาเกษตรศาสตร์ / หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
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  กรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามขอ้ 2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก 
 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาจากผลการเรียน 
 3.2 พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร 
 

4. การสมัคร  
 4.1 สมัครออนไลน์ กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์และอัพโหลดหลักฐาน ผ่าน website : 
http://www.sci.tsu.ac.th (สมัครเรียน) 
 4.2 สมัครด้วยตนเอง รับใบสมคัรและยืน่ใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายภารกิจรับนิสิต อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 4.3 สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน website : http://www.sci.tsu.ac.th (สมัครเรียน) 
กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการสมัคร มาถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขท่ี 
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
  ชำระเงินค่าสมัครเรียน จำนวน 370 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(คณะวิทยาศาสตร์) เลขที่บัญชี 425-076285-4 ทั้งนี้ หลักฐานการโอนเงินให้ส่งกลับมาพร้อมใบสมัครและ
เอกสารการสมัครเรียน 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน 
 5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 5.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)  
  โดยสามารถจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ออนไลน์ผ่าน website : http://www.sci.tsu.ac.th 
(สมัครเรียน) > ทำ Portfolio ออนไลน์ ได้ 
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 5.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผลงานหรือประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์    
  ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
 

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอ 
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 2002 หรือ 063-0790095 (คุณศุภกร แสงสว่าง) 
หรือ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

**************************************** 



4 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.3 กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 2 (คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา)  
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
วท.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  

วิทย์–คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 
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3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาจากผลการเรียน 
 3.2 พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร 
 

4. การสมัคร  
 4.1 สมัครด้วยตัวเอง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 4.2 สมัครทางออนไลน์ กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ website: 
https://engineering.tsu.ac.th/  
  ชำระเงินค่าสมัครเรียน จำนวน 370 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) เลขที่บัญชี 425-076311-9 ทั้งนี้ หลักฐานการโอนเงินให้ส่งกลับมาพร้อมไฟล์
หลักฐานการสมัครตามข้อที่ 5 ถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทาง e-mail : 
eng.tsu60@gmail.com หรือ แอปพลิเคชันไลน์ ID : engtsu 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศผลและแจ้งผลการคัดเลือกผ่าน website: https://engineering.tsu.ac.th/ 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 
 



5 

 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน 
 5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 5.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 
 5.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถา้มี) 
  ทั้งนี้ หลกัฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
 

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอ 
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 065-0428445 / 081-0908901 / 084-5392209 Line ID : 
engtsu 
 

**************************************** 
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  
 1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 

2. จำนวนรับ 
  น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)  จำนวนรับ 30 คน 
 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาจากผลการเรียน 
 3.2 พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร 
 

4. การสมัคร  
 4.1 สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง 
 4.2 สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน website : http://law.tsu.ac.th กรอกข้อมูลการสมัคร
และส่งหลักฐานการสมัครถึง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบล
บ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
  ส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 ถึง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ ผู้ที่ไม่ส่งหลักฐาน/หรือไม่ชำระเงินค่าสมัคร จะไม่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก 
  ชำระเงินค่าสมัครเรียน จำนวน 370 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(คณะนิติศาสตร์) เลขที่บัญชี 425–076337-1 ทั้งนี้ หลักฐานการโอนเงินให้ส่งกลับมาพร้อมใบสมัครและ
เอกสารการสมัครเรียน 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน 
 5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบบั 
 5.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 
 5.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.5 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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  ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
 

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอ 
ป่ าพะยอม จั งห วัด พัทลุ ง 93210 โทรศัพท์  074-609600 ต่ อ  5201 และ 5204 โทรศัพท์ มื อถื อ  
089-8782292 (คุณกรีฑา รักเล่ง) หรือ 084-6913801 (คุณจิราวรรณ คงเรือง)  

**************************************** 
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คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้มีความประพฤติด ี
 1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.3 กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและ
จำนวนรับ ให้ผู้สมัครเสนอเรียงความที่เขียน ด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อเรื่อง “วิถีชีวิตครอบครัว 
กับการเกษตรไทยในปัจจุบัน” อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 
 

2. คุณสมบตัิเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ 
หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ (คน) 

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
และการพัฒนาชุมชน 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  
วิทย์ – คณิต / และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรอื 
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  
ศิลป์ – คำนวณ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ 
3. กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  
ศิลป์ – ทั่วไปและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

40 

วท.บ.สัตวศาสตร ์ 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  
วิทย์ – คณิต / และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาหรอืสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  
ศิลป์ – คำนวณ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 

40 

 

3. เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก  
 3.1 พิจารณาจากผลการเรียน 
 3.2 พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร 
 

4. การสมัคร  
 4.1 สมัครทางออนไลน์ กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ website : www.tcd.tsu.ac.th 
 4.2 สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 4.3 สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน ID Line : tcd.pt.tsu พร้อมกรอกใบสมัครและ 
ส่งหลักฐานการสมัครถึง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
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  ชำระเงินค่าสมัครเรียน จำนวน 370 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) เลขที่บัญชี 419-074304-1 ทั้งนี้ หลักฐานการโอนเงินให้ส่งกลับมา
พร้อมใบสมัครและเอกสารการสมัครเรียน 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน 
 5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 5.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 
 5.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.5 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
  ทั้งนี้ หลกัฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
 

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
   คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขท่ี 222 หมู่ 2  
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609605 / 093-7547083 
(นางสาวกวินธิดา เนียมแกล้ว หรือ นางพัชรี ชุมทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)  
 

**************************************** 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
 1.1 เป็นผู้มีความประพฤติด ี
 1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 สายสามัญ 
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 
สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม / สาขาคหกรรม /  
สาขาเกษตรกรรม / สาขาประมง / สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 
3. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่
หลักสูตรกำหนด ให้ผู้สมัครเสนอเรียงความที่เขียนด้วย
ลายมือของตนเอง ในหัวข้อเรื่อง “เหตุผลที่อยากเรียนใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร” ไม่เกิน  
1 หน้ากระดาษ A4 

40 

วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ  
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
2. กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม 
ทีห่ลักสูตรกำหนด ใหผู้้สมัครเสนอเรียงความที่เขียนด้วย
ลายมือของตนเอง ในหัวข้อเรื่อง “เหตุผลที่อยากเรียน 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร” ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

40 

 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาจากผลการเรียน 
 3.2 พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมคัร 
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4. การสมัคร  
 4.1 สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 4.2 สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน website : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
www.abi.tsu.ac.th กรอกข้อมูลการสมัครและส่งหลักฐานการสมัครถึงคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขท่ี 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
93210 
  ชำระเงินค่าสมัครเรียน จำนวน 370 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ) เลขที่บัญชี 425-076304-6 ทั้งนี้ หลักฐานการโอนเงินให้ส่งกลับมา
พร้อมใบสมัครและเอกสารการสมัครเรียน 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน 
 5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 5.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 
 5.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถา้มี) 
  ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
 

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่  222 หมู่ที่  2  
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609618 หรือ 
074-609600 ต่อ 3409 หรือนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา โทร. 088-4882915 
 

******************************************* 
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คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
(คน) 

วท.บ.อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน  
วิทย์ – คณิต  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 2.10 

30 

 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาจากผลการเรียน 
 3.2 พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร 
 

4. การสมัคร  
 4.1 สมัครด้วยตัวเอง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 4.2 สมัครทางออนไลน์  กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน website : 
https://www.fhss.tsu.ac.th/  
  ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ถึง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 และ e-mail : 
kachonsak@tsu.ac.th เพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ ผู้ที่ไม่ส่ งหลักฐานและ/หรือไม่
ชำระเงินค่าสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
  ชำระเงินค่าสมัครเรียน จำนวน 370 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) เลขที่บัญชี 425-076291-9 ทั้งนี้ หลักฐานการโอนเงินให้ส่งกลับมา
พร้อมใบสมัครและเอกสารการสมัครเรียน 
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5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน 
 5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 5.3 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) 
 5.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.5 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
 

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบล 
บ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210  โทรศัพท์ 074-609613 หรือ 074-609600 ต่อ 4106 
 

******************************************* 
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ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ YOUNG SMART TSU 2022 (ของทุกคณะ) 
 

การดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. สมัครด้วยตนเอง / สมัครทางไปรษณีย์ / สมัครออนไลน์  8 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2564 
2. ชำระเงินค่าสมัคร (ตามช่องทางทีแ่ต่ละคณะกำหนด) 8 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2564 
3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือก  
ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ 

2 กุมภาพันธ์ 2565 

4. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 
ผ่าน website : http://mytcas.com/ 

7 กุมภาพันธ์ 2565 

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบท่ี 1 ในระบบ  
Clearing House ผ่าน website : http://mytcas.com/ 

7 – 8  กุมภาพันธ์ 2565 

6. สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. ผ่าน website : 
http://www.mytcas.com/ โดย TCAS รอบที่ 1 สามารถสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา 
  (1) การสละสิทธิ์ช่วงที่ 1 
  (2) การสละสิทธิ์ช่วงที่ 2 

 
 

9 กุมภาพันธ์ 2565 
6 พฤษภาคม 2565 

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

11 กุมภาพันธ์ 2565 

8. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา  
หรือการสแกน Barcode ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ 

11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

   ผู้ ส มั ค รทุ ก คน ต้ อ งลงท ะเบี ยน เพื่ อ ใช้ งาน  TCAS ที่  website : http://mytcas.com/  
ในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 โดยข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบ TCAS และ
ข้อมูลที่กรอกในระบบรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องตรงกัน มิฉะนั้นการสมัครและผลการคัดเลือก
ถือเป็นโมฆะ และผู้สมัครในสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 หลักสูตรเท่านั้น ในโครงการ YOUNG SMART 
TSU 2022 
   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท 
และ/หรือชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอ 
สละสิทธิ์กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ทันเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัคร 
เข้าศึกษาในรอบต่อไปได้ ทั้งนี้เงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 5,000 บาท มหาวิทยาลัยจะไม่คืนแก่ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกในทุกกรณ ี
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การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ Clearing House และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
จำนวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะประกาศ
ให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ http://entrance.tsu.ac.th/ ต่อไป ผู้ ไม่ รายงานตัว 
เข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 

หลักฐานที่ใชใ้นการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
  1. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ  
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบบั 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
                                       (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 

โครงการ YOUNG SMART TSU 2022 
(คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2565 
 

            เลขที่สมัครสอบ                 -                 -         
ข้อมูลผู้สมัคร 
ชื่อ (นาย/นางสาว)................................................................นามสกุล................................................................................. 
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก               
วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................................................ศาสนา....................................................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่ .................... ตำบล  ..........................................อำเภอ................................................ 
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์................................... หมายเลขโทรศัพท์ ......................................... 
ข้อมูลการศึกษา 

    กำลังศึกษา    สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  แผนการเรียน............................................................. 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ......................................โรงเรียน  ............................................................................................. 
อำเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์...................................... 

    กำลังศึกษา    สำเร็จการศึกษา ปวช. ปีที่ 3  สาขา......................................................................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ......................................โรงเรียน  ............................................................................................. 
อำเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์..................................... 
ข้อมูลการสมัคร 
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 
โครงการ YOUNG SMART TSU 2022  ในหลักสูตร/สาขาวิชาดังต่อไปนี้  
  หลักสูตร/สาขาวิชา.....................................................................คณะ........................................................ 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
(.....)  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถา่ย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
(.....)  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ 
(.....)  สำเนาการชำระเงินคา่สมคัร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ   
(.....)  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 1 ฉบับ  
(.....)  หลักฐานอ่ืนๆ............................................................................... 

           ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 
                  (..................................................................) 
           วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ.................. 
หมายเหต ุ 1. การแก้ไขใบสมัครต้องลงชื่อกำกับทกุครั้ง 
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนและได้ชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหนา้ที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  
1 นิ้ว 


