ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจาปีการศึกษา 2565
--------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดาเนินการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2565 มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผูม้ สี ทิ ธิส์ มัคร
1.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดย
การกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้
1. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
4. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
5. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
6. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
8. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
9. โรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ “มหาวิทยาลัยบูรพา” จังหวัดชลบุรี
10. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
14. โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรุงเทพมหานคร
16. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
17. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18. โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19. โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
1.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ากว่าเกณฑ์
คุณสมบัติทางการศึกษาในแต่ละคณะ / สาขากาหนด
1.3 มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ซึ่งจัด
สอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) (กาหนดสอบใน วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2565)
1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

-5วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
30501 วิศวกรรมดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ)
30502 การคอมพิวเตอร์
30503 ธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ)

5
5
5

มี GPAX ไม่ต่ากว่า 2.25

หมายเหตุ : มีทุนยกเว้นค่าเล่า
เรียนตามหลักสูตร โดยสามารถ
ติดตามรายละเอียดในการรับ
สมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์
ของคณะ
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5.

องค์ประกอบทีใ่ ช้พจิ ารณาคัดเลือก
5.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดค่าน้าหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้อง
มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)
5.2 ผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ซึ่งจัดสอบ
โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)
(กาหนดสอบใน วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2565)
5.3 การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย ทดสอบพิเศษ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัคร

6.

วิธพี จิ ารณาคัดเลือก
6.1 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น หาก
ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในคณะ/สาขาวิชา นั้น ๆ
6.2 นาผลคะแนนการสอบ วิชาความถนัดทั่วไป GAT และ PAT 2 (วิทยาศาสตร์) มาใช้ในการ
จัดลาดับทีแ่ ข่งขัน
6.3 เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก (ตามข้อ 6.2) เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (ถ้าจาเป็นสาหรับบาง
คณะ/สาขาวิชา) และพิจารณาข้อมูลประกอบอื่น ๆ จากหลักฐานประกอบการสมัคร (ซึ่ง
ผู้สมัครได้ แจ้งไว้ในข้อ 3.1 - 3.4) จากนั้นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะประเมินผลการสอบ
สัมภาษณ์ และตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
7.

การประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และมีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
7.1 ระบบ Internet ที่ https://entrance.psu.ac.th
7.2 โทรศัพท์สอบถามที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ โทร. 0-7428 9255-8
8.

การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ทีค่ ณะ / วิทยาเขตที่ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 28 เมษายน
2565 รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.30 น. สถานที่จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
9.

การประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั คัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โดยผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
9.1 ระบบ Internet ที่ https://entrance.psu.ac.th
9.2 โทรศัพท์สอบถามที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ โทร. 0-7428 9255-8

10. การยืนยันใช้สทิ ธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 4 - 5
พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System ) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-911. การสละสิทธิเ์ ข้าศึกษา
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป หาก
ประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดาเนินการสละสิทธิ์ในระบบของสมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กาหนด
12.

การประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
โดยผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
12.1 ระบบ Internet ที่ https://entrance.psu.ac.th
12.2 โทรศัพท์สอบถามที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ โทร. 0-7428 9255-8
13.

เงื่อนไขการคงไว้ซงึ่ สิทธิในการเข้าศึกษา
13.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนจนสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ในปีการศึกษาเดียวกับที่สมัคร) และต้องรักษาระดับผลการ
เรียนตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
13.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชา ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อสาเร็จการศึกษาชั้น
ม.6 จากโรงเรียน แล้ว จะต้องมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ ครบถ้วน ดังนี้
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หากนักเรียนไม่รักษาเงื่อนไขตามข้อ 13.1 และ 13.2 มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการรับเข้าศึกษา
แม้ว่าจะได้ ประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วก็ตาม
14.

เงื่อนไขสาหรับผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการนี้
ไม่มีสิทธิ์โอนย้ายไปศึกษาในคณะอื่น

15. เงือ่ นไขการสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนด
16. การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ งานทะเบียนการศึกษา ของแต่ละวิทยาเขต ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

