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ก ำหนดกำรโครงกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอก ปีกำรศึกษำ 2564 
ในวันเสำร์ 11 กันยำยน 2564 เวลำ 13.00 เป็นต้นไป 

ผ่ำนระบบออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ กิจกรรม 
13.00-13.15 น. 
13.15-13.30 น. 

 
13.30-13.50 น. 

 
13.50-16.00 น. 

พิธีกรกล่าวตอนรับและพูดคุยกับนักศึกษา 
ประธานกล่าวเปิดและบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเลือกสาขาวิชาเอก”  
โดย ผศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
แนะน าโปรแกรมการคัดเลือกสาขาวิชาเอกผ่าน Website  
โดย นางสาวพรรนีย์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวภุมริน ทนหมัด 
นักศึกษาซักถามและอาจารย์ตัวแทนหลักสูตรร่วมกันตอบประเด็นค าถามทั้ง 12 หลักสูตร ดังนี้ 

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
- สาขาวิชาชีววิทยา 
- สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- สาขาวิชา ICT 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
- สาขาวิชาฟิสิกส์ 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาสถิติ 
- สาขาวิชาเคมี 
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ปฏิทินกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอก ปีกำรศึกษำ  2564 
ส ำหรับนักศึกษำประเภทวิชำวิทยำศำสตร์ (ยังไม่มีสำขำวิชำ) 

 
 

21 มิ.ย. 64 นักศึกษำเข้ำชั้นเรียน 
27 ส.ค. 64 หลักสูตรเสนอชื่อกรรมกำรแนะน ำสำขำวิชำเอกและคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอก 
6 ก.ย. 64 ประชุมและมอบหมำยงำนคณะกรรมกำรแนะน ำสำขำวิชำเอกและคัดเลือกนักศึกษำเข้ำ

สำขำวิชำเอก 

11 ก.ย. 64 แนะน ำกำรคัดเลือกสำขำวิชำเอก ปี 64 (เฉพำะนักศึกษำรหัส 64 ทีย่ัง
ไม่มีสำขำวิชำเอกและนักศึกษำที่สนใจ) ผ่ำนทำงออนไลน์ ตั้งแต่เวลำ 
13.00 น. เป็นต้นไป 

13-17 ก.ย. 64 นักศึกษำกรอกข้อมูลเลือกสำขำวิชำผ่ำน Web และ ส่งแบบฟอร์มแจ้งควำมจ ำนงเลือก
สำขำวิชำเอก ส่งงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ผ่ำนทำง Google form (แจ้ง Link ใน
เว็บไซต์เลือกสำขำวิชำเอก)  

20 ก.ย. 64 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสำขำวิชำเอก 
18-22 ก.ย. 64 นักศึกษำที่มีปัญหำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ด่วน (กรณีไม่มีรำยช่ือหรือยังไม่ส่งใบแจ้งควำมจ ำนง

กำรเลือกสำขำวิชำเอก) 
9-21 ต.ค. 64 นักศึกษำสอบปลำยภำค 1/2564 
24 ต.ค. 64 หลักสูตรส่งคะแนนรำยวิชำพื้นฐำนภำยใน 24 ต.ค. 64 
25 ต.ค. 64 น ำเกรดเข้ำระบบประมวลผลและตรวจสอบควำมถูกต้อง (ช่วงเช้ำ) 
26 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอก (ช่วงเช้ำ) 

26 ต.ค. 64 ประกำศผลกำรคัดเลอืกวิชำเอก (ช่วงบ่ำย) 
27 ต.ค. 64 ส่งข้อมูลให้ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล หลักสูตร และงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำ

สัมพันธ์ 
 ปิดภำคกำรศึกษำ 1/2564 

1 พ.ย. 64 นักศึกษำ รหัส 64 ลงทะเบียนเรียน 
8 พ.ย. 64 เข้ำชั้นเรียน ภำคกำรศึกษำที ่2/2564 
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(ส ำเนำ) 
 

ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอกของคณะวิทยำศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ 2564 
------------------------------------------- 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่มีสาขาวิชาเอกเข้าศึกษา ในสาขา
วิชาเอกต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 12 สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

ประเภทวิทยำศำสตร์   
 สำขำวิชำ จ ำนวนรับ 
01 คณิตศาสตร ์ 27 ที่นั่ง 
02 เคมี 47 ที่นั่ง 
03 ฟิสิกส ์ 44 ที่นั่ง 
04 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 44 ที่นั่ง 
05 สถิติ 42 ที่นั่ง 
06 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 54 ที่นั่ง 
07 เคมี-ชีววิทยาประยุกต ์ 33 ที่นั่ง 
08 วัสดุศาสตร ์ 48 ที่นั่ง 
09 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 50 ที่นั่ง 
10 ชีววิทยา 56 ที่นั่ง 
11 จุลชีววิทยา 18 ที่นั่ง 
12 เทคโนโลยชีีวภาพ 32 ที่นั่ง 
 รวม 495 ที่นั่ง 

 
 คณะฯ จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวชิาเอกต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นักศึกษาทุกคนจะต้องเลือกวิชาเอกผ่าน Website โดยเรียงล าดับตามความต้องการที่ชอบจากมากไปหา
น้อยจนครบตามประเภทวิชาของสาขาวิชาเอก จ านวน 12 ล าดับ ยกเว้นนักศึกษาโครงการ พสวท.(โครงการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เลือกได้ 9 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์พอลิ -เมอร์ และวัสดุศาสตร์ ทั้งนี้หำก
นักศึกษำไม่เลือกสำขำวิชำเอกในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือเลือกไม่ครบตำมสำขำวิชำเอก คณะกรรมกำรคัดเลอืก
นักศึกษำเข้ำวิชำเอกจะพจิำรณำเลือกสำขำวิชำเอกให้นักศึกษำตำมควำมเหมำะสม 
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2. วิธีการคัดเลือก จะคิดจากดัชนีสะสมเฉลี่ยหมวดวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จากมากไปหาน้อย จ านวน 
7 รายวิชา รายละเอียดดังนี้  

322-101   แคลคูลัส 1   3   หน่วยกิต 
324-101   เคมีทั่วไป 1   3   หน่วยกิต 
325-101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1   หน่วยกิต 
332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน   3   หน่วยกิต 
333-101   ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1   หน่วยกิต 
330-101   หลักชีววิทยา 1   3   หน่วยกิต 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1   หน่วยกิต 

   จ านวนหน่วยกิตรวม           15  หน่วยกิต  
ใช้ 15 หน่วยกิตหารหน่วยจุดสะสมของทุกรายวิชาในหมวดดังกล่าว นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ

และได้เกรดดี ย่อมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สาขาวิชาเอกที่ตนต้องการได้มากกว่า 
3. ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกเต็มจ านวนที่รับแล้ว และนักศึกษามีดัชนีสะสมเฉลี่ยใน ข้อ 

2 เท่ากัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากค่าน ้าหนักของรายวิชาที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด นักศึกษาที่ได้ระดับ
คะแนน (เกรด) ในรายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สูงกว่าจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าวิชาเอกนั้น ส่วนนักศึกษา
ที่เลือกล าดับสาขาวิชาเดียวกันแต่ได้ระดับคะแนน (เกรด) น้อยกว่าจะพิจารณาให้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสาขา
วิชาเอกในล าดับถัดไป 

ในการนี้ขอให้นักศึกษำประเภทวิชำวิทยำศำสตร์ทุกคน เข้ำศึกษำข้อมูลกำรเลือกสำขำวิชำเอกประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ เมนูนักศึกษำปริญญำตรี/เลือกสำขำ
ว ิชำเอก ( http://www.regis.sci.psu.ac.th/undergraduate-student/major ) และต ้องเข ้ำโปรแกรม
คัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอกผ่ำน Website ระหว่ำงวันที่ 13-17 กันยำยน 2564 และให้ด ำเนินกำรทุก
ขั้นตอนของกำรคัดเลือกสำขำวิชำเอกภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด  หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำร
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถสอบถำมได้ที่ Line official งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์ 
https://lin.ee/aKWikeV หรือ Line ID : @728szxfj 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่   8  กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 

       (ลงชื่อ)                สุทธดิา  รักกะเปา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

0166/2564 

http://www.regis.sci.psu.ac.th/undergraduate-student/major
https://lin.ee/aKWikeV
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
รหัสวิชำ และรำยวิชำกำรเลือกสำขำวิชำเอก 

 
1. ประเภทวิชำวิทยำศำสตร์ 
 

       รหัสวิชำเอก                วิชำเอก 
01  คณิตศำสตร์ 
02  เคมี 
03  ฟิสิกส์ 
04  วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
05  สถิติ 
06  วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
07  เคมี-ชีววิทยำประยุกต์ 
08  วัสดุศำสตร์ 
09  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
10  ชีววิทยำ 
11  จุลชีววิทยำ 
12  เทคโนโลยีชีวภำพ 

 
2. รำยวิชำพื้นฐำนที่ใช้ส ำหรับพิจำรณำกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอก 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ หน่วย
กิต 

322-101 แคลคูลัส 1 3 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 

330-101 หลักชีววิทยา 1 3 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 
 รวม 15 
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ค ำชี้แจงในกำรพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอก 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอก
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วิธีกำรคัดเลือก จะใช้ดัชนีสะสมเฉลี่ยที่ได้จากผลรวมหน่วยจุดจากผลการสอบเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐาน 
7 รายวิชา คือ 322-101, 324-101, 325-101, 332-101, 333-101, 330-101 และ 331-101  หารด้วย 15 
เป็นเกณฑ์คัดเลือก นักศึกษาที่ได้ดัชนีสะสมเฉลี่ยสูงกว่า จะมีโอกาสได้รับคัดเลือกมากกว่านักศึกษาที่ได้ดัชนี
สะสมเฉลี่ยต ่ากว่า และหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบ 7 วิชา คณะฯ จะใช้ 15 หารเช่นกัน ดังตัวอย่าง 

วิชำ หน่วยกิต ผลกำรสอบ นำย ก ผลกำรสอบ นำย ข 

  เกรด หน่วยจุด เกรด หน่วยจุด 

322-101 3 B 9 D 3 
324-101 3 C+ 6.5 B 9 
325-101 1 C 2 C 2 
332-101 3 C 6 D 3 
333-101 
330-101 
331-101 

1 
3 
1 

D 
B 
B+ 

1 
9 

3.5 

E/W 
ไม่ลงทะเบียน 

D 

0 
0 
1 

รวม 15  37  18 

ดัชนีสะสมเฉลี่ย นำย ก       2.46 นำย ข          1.05 

 
หมำยเหตุ รำยวิชำพื้นฐำน 7 รำยวิชำที่น ำมำเป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกสำขำวิชำเอก หำกรำยวิชำใดที่
นักศึกษำถอนโดยติดสัญลักษณ์ W หรือได้ระดับคะแนน E หรือ ไม่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด ๆ ในกำร
ค ำนวณจะให้ค่ำเป็น 0 (ศูนย์) เหมือนกันทั้ง 3 กรณี ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะใช้เฉพำะกำรค ำนวณเพื่อคัดเลือก
นักศึกษำเข้ำสำขำวิชำเอกเท่ำนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกำรค ำนวณเกรดเฉลี่ยของฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
ซึ่งนักศึกษำจะต้องเข้ำดู GPA ประจ ำภำคกำรศึกษำของตนเองอีกครั้งในระบบสำรสนเทศนักศึกษำ (SIS) 
 

2. ในกรณีที่ดัชนีสะสมเฉลี่ยหมวดวิชำคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์(รำยวิชำพื้นฐำน 7 รำยวิชำ) 
เท่ำกัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโดยคิดจากค่าน ้าหนักของรายวิชาของแต่ละสาขาวิชาเอกเป็นเกณฑ์
ตัดสิน ตามล าดับ ดังนี้  
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สำขำวิชำ 
ค่ำน ้ำหนัก
อันดับท่ี 1 

ค่ำน ้ำหนัก
อันดับท่ี 2 

ค่ำน ้ำหนัก
อันดับท่ี 3 

ค่ำน ้ำหนัก
อันดับท่ี 4 

ค่ำน ้ำหนัก
อันดับท่ี 5 

คณิตศาสตร์  322-101 332-101 333-101 324-101 325-101 
เคม ี 324-101 325-101 322-101 332-101 333-101 

ฟิสิกส ์ 332-101 333-101 322-101 324-101 325-101 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 322-101 332-101 333-101 324-101 325-101 

เคมี-ชีววิทยาประยุกต์  324-101 330-101 325-101 331-101 322-101 
วัสดุศาสตร ์ 324-101 325-101 332-101 333-101 322-101 

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ 324-101 325-101 322-101 332-101 333-101 
สถิต ิ 322-101 332-101 333-101 324-101 325-101 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 322-101 332-101 333-101 324-101 325-101 
ชีววิทยา 330-101 331-101 324-101 325-101 322-101 
จุลชีววิทยา 330-101 331-101 324-101 325-101 322-101 

เทคโนโลยีชีวภาพ 330-101 331-101 324-101 325-101 322-101 

 
 3.  ในกรณีที่ดัชนีสะสมเฉลี่ยหมวดวิชำคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์ (รำยวิชำพื้นฐำน 7 รำยวิชำ) 
เท่ำกัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากคนที่มีการเลือกล าดับสาขาวิชาก่อน จากนั้นจึงคิดค่าน ้าหนักของ
รายวิชาแต่ละสาขาวิชาเอกเป็นเกณฑ์ตัดสิน เช่น กรณีพิจำรณำนักศึกษำเข้ำสำขำวิชำสถิติ แต่มีนักศึกษำที่
มีคะแนนสะสมเท่ำกัน ระบบจะพิจำรณำคนที่เลือกสำขำวิชำสถิติก่อนว่ำเลือกเป็นล ำดับที่เท่ำใด หำกคน
แรกเลือกไว้เป็นล ำดับที่ 1 แต่อีกคนเลือกไว้เป็นล ำดับที่ 2 ก็จะพิจำรณำคนที่เลือกไว้เป็นล ำดับที่ 1 ก่อน 
แต่หำกเลือกล ำดับเท่ำกัน ก็จะพิจำรณำจำกค่ำน ้ำหนักของรำยวิชำที่แต่ละสำขำวิชำก ำหนด  
 4. นักศึกษำต้องเลือกอันดับให้ครบตำมที่คณะฯ ก ำหนด กล่ำวคือ   เลือกได้  12 ล าดับ ยกเว้น 
นักศึกษาโครงการ พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกได้ 9 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์  เคมี ฟิสิกส์  ชีววิทยา เคมี-ชีววิทยา
ประยุกต์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และวัสดุศาสตร์  หากนักศึกษาไม่เลือกสาขา
วิชาเอกในระยะเวลาที่ก าหนด หรือเลือกไม่ครบตามประเภทวิชาของสาขาวิชาเอก คณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาฯ จะพิจารณาเลือกวิชาเอกให้นักศึกษาตามความเหมาะสม 
 5. หำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์กำรคัดเลือกวิชำเอก  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  โทร.0-7428-8029 หรือ Line Official : 
https://lin.ee/aKWikeV  โดยด่วน 

 
 
 
 

https://lin.ee/aKWikeV


8 | P a g e  

 

 

 
ข้อมูลสำขำวิชำ 

 

รหัสวิชำเอก  01 สำขำวิชำคณิตศำสตร์  
รหัสวิชำเอก 02 สำขำวิชำเคมี  
รหัสวิชำเอก  03 สำขำวิชำฟิสิกส์  
รหัสวิชำเอก   04 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชำเอก  05 สำขำวิชำสถิติ 
รหัสวิชำเอก  06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
รหัสวิชำเอก 07 สำขำวิชำเคมี-ชีววิทยำประยุกต์ 
รหัสวิชำเอก 08 สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
รหัสวิชำเอก 09 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
รหัสวิชำเอก 10 สำขำวิชำชีววิทยำ 
รหัสวิชำเอก 11 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
รหัสวิชำเอก 12 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 

 
 

อ่ำนข้อมูลได้ที่เว็บไซต์งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์ 
http://www.regis.sci.psu.ac.th/ 

เมนู “นักศึกษำปริญญำตรี - เลือกสำขำวิชำเอก” 

 

http://www.regis.sci.psu.ac.th/

