
 1 

 

  
 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 

เรอืง  โครงการรบันักเรยีนทมีผีลการเรยีนด ี เขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ประจาํปีการศกึษา  2561 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

       มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์มีนโยบายทีจะส่งเสรมิ และรบันักเรียนทีมีผลการเรยีนด ี ในระดบัชนัมธัยมศึกษา    

ตอนปลาย สายสามญั  เขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยั  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 
 

1.  คณุสมบติัทวัไปของผู้สมคัร 

 1.1   เป็นบุคคลทอียูใ่นประเทศไทยโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

1.2   กาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี6 สายสามญั และจะตอ้งสาํเรจ็การศกึษา ในปีการศกึษา 2560 

     1.3   เป็นผูท้ไีมม่โีรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืโรคสาํคญัทจีะเป็นอปุสรรคต่อการศกึษาและอาชพี 

  1.4   เป็นผูท้มีคีวามประพฤตดิ ี
 

 

2.  ปฏิทินดาํเนินการ 
 

กิจกรรม 
กาํหนดการ 

เปิดระบบ ปิดระบบ 

ลงทะเบยีนเพอืขอชอืผูใ้ช(้login) และรหสัผา่น (password) เขา้ระบบ   

ทเีวบ็ไซต ์http://admission.psu.ac.th/Members หรอื 

http://www.entrance.psu.ac.th (เลอืกหวัขอ้สมคัรออนไลน์) 

จ. 25 กนัยายน 2560 

เวลา 09.30 น. 

อ.10 ตุลาคม 2560 

เวลา 15.30 น. 

รบัสมคัร และผูส้มคัรแกไ้ขขอ้มูล   

ทเีวบ็ไซต ์http://admission.psu.ac.th/Members 

จ. 2 ตุลาคม 2560 

เวลา 09.30 น. 

อ.10 ตุลาคม 2560 

เวลา 23.30 น. 

พมิพใ์บสมคัรและชาํระเงนิคา่สมคัรทธีนาคารไทยพาณชิยจ์ํากดั (มหาชน)  

หรอื ธนาคารกรงุไทย จาํกดั 

พ.11 ตุลาคม 2560 

  

อ.17 ตุลาคม 2560 

  

สง่หลกัฐานการสมคัรใหม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ พ.11 – พ.18 ตุลาคม 2560 
 (วนัประทบัตราไปรษณยีต์น้ทาง) 

ตรวจสอบสถานะการชาํระเงนิ และการสง่เอกสารการสมคัร  

ทเีวบ็ไซต ์ http://admission.psu.ac.th/Members 

เรมิตรวจสอบไดห้ลงัจากวนัทสีง่เอกสารแลว้  

5 วนัทําการ  

ประกาศชอืผูม้สีทิธสิอบสมัภาษณ์ ทเีวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th พ.15 พฤศจกิายน  2560 

สอบสมัภาษณ์ (เลอืกทใีดทหีนึงตามทไีดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัร)  

      - ณ คณะ/วทิยาเขต   พ. 22 พฤศจกิายน 2560   

      - ณ กรงุเทพฯ (สถานทจีะแจง้ภายหลงั) ส. 25 พฤศจกิายน 2560  

ประกาศชอืผูไ้ดร้บัคดัเลอืก  ท ีhttp://www.entrance.psu.ac.th พฤ. 30 พฤศจกิายน 2560 

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกและผา่นการสอบสมัภาษณ์ รบัรหสัผา่นเพอืใชย้นืยนัสทิธ ิใน

ระบบ Clearing-house ท ีhttp://www.entrance.psu.ac.th 

พฤ. 7 ธนัวาคม 2560 



 2 

2.  ปฏิทินดาํเนินการ (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
กาํหนดการ 

เปิดระบบ ปิดระบบ 

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกและผา่นการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสทิธใินระบบ  

Clearing-house ทีเวบ็ไซตข์องสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ศ.15 - อ.19 ธนัวาคม 2560 

ประกาศรายชอืผูม้สีทิธเิขา้ศกึษา ท ีhttp://www.entrance.psu.ac.th พ. 27 ธนัวาคม 2560 

ชาํระเงนิคา่ธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษา 1/ 2561   ตดิตามรายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องงานทะเบยีน

การศกึษาแต่ละวทิยาเขต  

รายงานตวัขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา ตดิตามรายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องงานทะเบยีน

การศกึษาแต่ละวทิยาเขต  

เปิดภาคเรยีนท ี1/ 2561   สงิหาคม 2561 

ตดิตามรายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องงานทะเบยีน

การศกึษาแต่ละวทิยาเขต 

 

3.   คณุสมบติัเฉพาะของผู้สมคัร, คณะ / สาขาวิชา ทีเปิดรบั, และจาํนวนรบั 

    มหาวทิยาลยั รบันกัเรยีนเขา้ศกึษาภายใตโ้ครงการนี จาํนวน 3,074 คน โดยผูส้มคัรจะต้องมคีณุสมบตัทิวัไป (ตามขอ้ 1) 

และคณุสมบตัเิฉพาะตามท ีคณะ/สาขาวชิาทเีปิดรบั  ดงัมรีายละเอยีดดงันี   
 

 3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จาํนวน 

คณุสมบติัผูม้สิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

10101 วศิวกรรมศาสตร ์ 300 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

10102 วศิวกรรมเครอืงกล 5 2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 2.75 

10103 วศิวกรรมเมคาทรอนิกส ์ 5 3. ม ีGPA รวม  ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

10104 วศิวกรรมโยธา 2    ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

10105 วศิวกรรมสงิแวดลอ้ม 5    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

10107 วศิวกรรมเคม ี 5    3.2 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 2.75 

10108 วศิวกรรมเหมอืงแร ่ 10    3.3 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.75 

10109 วศิวกรรมวสัด ุ 10  

10110 วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 5  

30401 วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 80 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

 (เรียนทีวิทยาเขตภเูกต็)  2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 2.50 

หมายเหต ุ รหสั 30401เมอืสาํเรจ็การศกึษา ชนั ม.6   3. ม ีGPA รวม  ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ตอ้งมผีลการเรยีนในกลุ่มสาระต่อไปนี    ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

- วทิยาศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 22 หน่วยกติ    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.50 

- คณติศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ    3.2 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 2.50 

- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ    3.3 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.50 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 427  
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 3.2 คณะวิทยาศาสตร ์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
    จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
 ประกาศรบั 

10200  ประเภทวชิาวทิยาศาสตร ์ 15 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

10203  ฟิสกิส ์ 6 2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.75 

10204  ชวีวทิยา 8 3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการ 

10205  วทิยาการคอมพวิเตอร ์ 6    เรยีนรูต้่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

10206  คณติศาสตร ์ 8    3.1 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 2.75 

10207  เคม ี 8    3.2 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.75 

10208  จลุชวีวทิยา 8     

10209  สถติ ิ 8 หมายเหต ุ ใหผู้ส้มคัรสง่ Portfolio พรอ้มกบัใบสมคัร 

10210  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 8                และหลกัฐานอนื ๆ 

10211  เทคโนโลยชีวีภาพ 6  

10212  วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร ์ 10  

10213  เคม-ีชวีวทิยา 9  

10214  วสัดศุาสตร ์ 10     

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 110  

 

 3.3 คณะพยาบาลศาสตร ์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
    จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มีสิทธิสมคัร 
 ประกาศรบั 

10401 พยาบาลศาสตร ์ 14 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

   2. เป็นนักเรยีนทไีดค้ะแนนสงูอยูใ่นกลุ่ม 10% ของนักเรยีนชนั 

   มธัยมศกึษาตอนปลาย (มหีลกัฐานแสดง) 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 14 3. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 3.50 

   4. ม ีGPA รวม  ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

      4.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

      4.2 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 3.00 

      4.3 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 3.00 

หมายเหต ุ   หลกัฐานตามขอ้ 2 และขอ้ 3  ขอใหส้ง่พรอ้ม 

 ใบสมคัรและหลกัฐานการสมคัรอนื ๆ  

5. มสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง ไม่เป็นตาบอดสทีงัสองขา้งอยา่ง 

   รนุแรงและไม่มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิแบบถาวรทเีป็น 

   อปุสรรคต่อการศกึษาหรอืฝึกปฏบิตัใินวชิาชพีพยาบาล  

   (มใีบรบัรองแพทยเ์ป็นหลกัฐาน) 
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 3.4 คณะวิทยาการจดัการ (วิทยาเขตหาดใหญ่)  
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
    จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
 ประกาศรบั 

รบัผูที้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์  

10501 ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ 11 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.50 

10502 การตลาด 8 2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

10503 การเงนิ  8    ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

10504 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 8    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

10506 บญัชบีณัฑติ 15    2.2 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 2.75 

10508 การจดัการโลจสิตกิส ์ 8  

10509 การจดัการประชมุ นิทรรศการ 8  

 และการท่องเทยีวเพอืเป็นรางวลั   

10505 การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 20 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกว่า 3.00 

10507 รฐัประศาสนศาสตร ์ 11 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 2.75 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกว่า 3.00 

รบัผูที้เรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์  
10510 ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ 4 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.50 

10511 การตลาด  7 2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

10512 การเงนิ 7     ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

10513 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 7    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

10514 บญัชบีณัฑติ 15    2.2 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 2.75 

10515 การจดัการโลจสิตกิส ์ 7  

10516 การจดัการประชมุ นิทรรศการ 7  

 และการท่องเทยีวเพอืเป็นรางวลั   

10517 การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 20 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกว่า 3.00 

10518 รฐัประศาสนศาสตร ์ 11 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.25 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกว่า 3.00 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 182  
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 หมายเหต ุคณะวิทยาการจดัการ  

 1.  เงือนไขสาํหรบัผู้ได้รบัการคดัเลือก 

  1.1 ในระดบัมธัยมศกึษาชนัปีท ี6 ตอ้งรกัษาระดบั GPAX และ GPA กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  ภาคเรยีน ตามเกณฑ ์

    คณุสมบตักิารรบัสมคัร 

  1.2 เมอืเขา้ศกึษาในคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เกรดเฉลยีสะสมในแต่ละปีการศกึษาต้อง 

    ไม่ตาํกวา่ 3.00 และมรีายละเอยีดดงันี 

   1) ตอ้งม ีPortfolio รายงานการเขา้รว่มกจิกรรม หรอืเป็นผูจ้ดักจิกรรมไมน่้อยกว่า 4 ครงัต่อปี 

   2) ตอ้งปฏบิตัตินตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัและเป็นตน้แบบทดี ี

   3) ตอ้งอทุศิเวลาในการทาํกจิกรรมทางวชิาการของคณะวทิยาการจดัการ 

 2. สิทธิพิเศษทีจะได้รบั (ยกเวน้สาขาการจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)) 

   ไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศกึษาไม่เกนิ 4 ปีการศกึษาปกต ิซงึมมีลูคา่ทุนยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศกึษา  

   ของคณะไม่เกนิ 13,000 บาทตอ่ปีการศกึษา จาํนวน  ทุน พจิารณาจากเกรดเฉลยีสะสม โดยจดัลาํดบัจากคะแนน  

   เกรดเฉลยีสะสมสงูสดุของปีการศกึษานัน ๆ ทงันีตอ้งไม่ตํากวา่ 3.00  

   อนึง  สาขาการจดัการประชุม นิทรรศการและการท่องเทยีวเพอืเป็นรางวลั ใหทุ้นการศกึษาไม่เกนิ 3 ทนุ  

 

 3.5 คณะทรพัยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จาํนวน 

คณุสมบติัผูม้สิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

10604 พชืศาสตร ์ 5 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

   2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 3.00 

   3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

      3.1 ภาษาไทย ไม่ตํากว่า 3.00 

      3.2 สงัคมศกึษา ไม่ตาํกวา่ 3.00 

      3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

      3.4 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 3.00 

      3.5 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 3.00 

10602 สตัวศาสตร ์ 12 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

10603 วารชิศาสตร ์ 5 2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.75 

10605 พฒันาการเกษตร 5 3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

10606 การจดัการศตัรพูชื  10    ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

10607 ปฐพศีาสตร ์   10    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

      3.2 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 2.75 

      3.3 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.75 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 47  

 

  หมายเหต ุ   ใหผู้ส้มคัรสง่ Portfolio พรอ้มกบัใบสมคัรและหลกัฐานการสมคัรอนื ๆ   
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 3.6 คณะเภสชัศาสตร ์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
    จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
 ประกาศรบั 

10701  เภสชักรรมอตุสาหการ 12 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

10702  การบรบิาลทางเภสชักรรม 8 2  รบันกัเรยีนทเีรยีนเน้นทางวทิยาศาสตร ์

   3. ม ี GPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.50 

 

 

 4. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการ 

    เรยีนรูต้่างๆ ดงัต่อไปนี 

       4.1 ภาษาไทย  ไม่ตาํกว่า 3.50 

       4.2 คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 3.50 

       4.3 วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 3.50 

       4.4 ภาษาองักฤษ ไม่ตาํกวา่ 3.50 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 20     4.5 สงัคมศกึษา  ไม่ตาํกวา่ 3.50 
 

 

หมายเหต ุ

 1.   ตอ้งมคีณุสมบตัทิจีะปฏบิตังิานในส่วนราชการ หรอืหน่วยงานต่างๆ ของรฐัไดห้ลงัจากสาํเรจ็การศกึษาแลว้ โดยตอ้ง

สามารถทาํสญัญาผกูพนัฝ่ายเดยีว หรอืสญัญาปลายเปิดกบัรฐับาล ตามระเบยีบและเงอืนไขของรฐับาลกบัมหาวทิยาลยั 

 2. ตอ้งมสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรอืความพกิารอนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การ 

ปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ดงัต่อไปนี 

   2.1. มปัีญหาทางจติเวชขนัรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนแอง และ/หรอืผูอ้นื  เชน่ โรคจติ (psychotic disorders) 

      โรคอารมณ์ผดิปกต ิ(mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลกิภาพผดิปกต ิ

     (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรอื borderline personality disorders 

      รวมถงึปัญหาทางจติเวชอนืๆ อนัเป็นอปุสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

   2.2. เป็นโรคตดิต่อในระยะอนัตรายทอีาจเกดิอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูร้บับรกิาร และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

   2.3. เป็นโรคไม่ตดิต่อ หรอืภาวะอนัอาจเป็นอปุสรรคต่อการศกึษา ทอีาจเกดิอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูร้บับรกิาร และ 

    การประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

   2.4. มคีวามพกิารทางรา่งกายอนัอาจเป็นอปุสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

   2.5. มคีวามผดิปกตใินการไดย้นิทงัสองขา้ง โดยมรีะดบัการไดย้นิทคีวามถ ี500-2000 เฮริตซ ์สงูกวา่ 40 เดซเิบล 

      และความสามารถในการแยกแยะคาํพูด (speech discrimination score) น้อยกวา่รอ้ยละ 70 จากความผดิปกต ิ

    ของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน 

     และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

  2.6. มคีวามผดิปกตใินการเหน็ภาพ ระดบัการมองเหน็ในตาขา้งทดี ีเมอืแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แย่กวา่ 6/12 หรอื 

    20/40 และแพทยผ์ูต้รวจรา่งกายเหน็วา่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

  2.7 มคีวามผดิปกตใินการแยกสอีนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซงึ 

    ผูส้มคัรทุกรายจะตอ้งทาํการทดสอบความสามารถในการมองเหน็และแยกสใีนวนัททีาํการทดสอบสมัภาษณ์   
 

 สาํหรบัปัญหาสขุภาพ หรอืโรคในขอ้ 2  ใหค้ณะกรรมการสมัภาษณ์ทคีณะเภสชัศาสตรแ์ต่งตงั เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิ ซงึ

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการฯ ถอืเป็นทสีนิสดุ  
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 3.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

10901 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร 40 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

10902 เทคโนโลยวีสัดแุละบรรจุภณัฑ ์ 20 2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

10903 การจดัการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร 20 3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 80    3.1 ภาษาไทย ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 หมายเหต ุ เมอืสาํเรจ็การศกึษา ชนั ม.6 ตอ้งม ี    3.2 สงัคมศกึษา ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 ผลการเรยีนในกลุ่มสาระต่อไปนี    3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 - วทิยาศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ 22 หน่วยกติ     3.4 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 3.00 

 - คณติศาสตรไ์ม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ     3.5 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 

 3.8 คณะศิลปศาสตร ์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

11001 ภาษาไทยประยุกต ์ 8 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.25 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

      2.1 ภาษาไทย ไม่ตาํกวา่ 3.50 

      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

11002 ภาษาองักฤษ 6 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.25 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

       ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 เงือนไขเพิมเติมสาขาวิชาภาษาองักฤษ  ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาองักฤษ  ต่อ

คณะศิลปศาสตร ์ผ่านทาง e-mail: Narisa.k@psu.ac.th ภายใน 15 วนั นับหลงัจากวนัทีประกาศผล (สทศ. 

ประกาศผลคะแนนสอบ ในวนัที 3 เมษายน 2561 ) เพือบนัทึกในฐานข้อมลูของสาขาวิชาต่อไป  สาํหรบั ผู้ทีได้

คะแนนตาํกว่า 35 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษปรบัพืนฐานตามทีมหาวิทยาลยั

กาํหนด     

11003 ภาษาจนี 6 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.25 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี) ไม่ตาํกว่า 3.50 

      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

11004 ชมุชนศกึษา 8 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.25 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

      2.1 สงัคมศกึษา ไม่ตาํกวา่ 3.50 

      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 28   
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 3.9 คณะนิติศาสตร ์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

           รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

11101 นิตศิาสตร(์ภาคปกต)ิ 30 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

11102 นิตศิาสตร ์(ภาคสมทบ) 20 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

             รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร(์ศิลป์คาํนวณ) 

11103 นิตศิาสตร(์ภาคปกต)ิ 30 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

11104 นิตศิาสตร ์(ภาคสมทบ) 20 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

             รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์(ยกเว้นศิลป์คาํนวณ) 

11105 นิตศิาสตร(์ภาคปกต)ิ 30 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

11106 นิตศิาสตร ์(ภาคสมทบ) 20 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม  150   

 หมายเหต ุ  ประเภทวิชานิติศาสตร ์(ภาคสมทบ) จดัการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วนัจนัทร-์วนัศกุร ์ 

     เวลา 17.00-20.30 น. และวนัเสาร-์วนัอาทิตย ์เวลา 09.00-17.00 น. 

  

 3.10  คณะเศรษฐศาสตร ์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

11201 เศรษฐศาสตร ์ 25 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

    หรอื สายศลิปศาสตร ์(ศลิป์คาํนวณ) 

   2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

   3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

      3.1 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 3.00 

      3.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

11202 เศรษฐศาสตรเ์กษตร 5 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

   2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

   3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

      3.1 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 3.00 

      3.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 30   
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 3.11  คณะการแพทยแ์ผนไทย (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

11301 การแพทยแ์ผนไทย 30 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

 

 

 2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุม่สาระการ  

   เรยีนรู ้(1) วทิยาศาสตร ์(2) คณติศาสตร ์   

   (3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) โดยแต่ละกลุม่สาระ 

   ตอ้งไดไ้ม่ตํากว่า 3.25 

 

 

 . ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุม่สาระการ  

   เรยีนรู ้(1) วทิยาศาสตร ์(2) คณติศาสตร ์   

   (3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) โดยแต่ละกลุม่สาระ 

   ตอ้งไดไ้ม่ตํากว่า 3.25 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 30   

 เงือนไขในการรบัเขา้ศึกษา 

 1. ผูส้มคัรเขา้ศกึษาคณะการแพทยแ์ผนไทย ตอ้งเป็นผูท้ผีา่นการสอบสมัภาษณ์ และจะตอ้งมสีขุภาพสมบรูณ์ แขง็แรง  

และปราศจากโรค อาการของโรค หรอืความพกิาร หรอืตาบอดสทีมีรีะดบัปานกลางขนึไป (ต้องมใีบรบัรองจกัษุ

แพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐัหรือเอกชน)  อนัเป็นอปุสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพี

การแพทยแ์ผนไทย โดยยืนในวนัสอบสมัภาษณ์ 

2. เมอืจบการศกึษาชนัมธัยมศกึษาตอนปลายตอ้งมจีาํนวนหน่วยกติ ในกลุม่สาระการเรยีนรูต้่าง ๆ ดงันี 

(1) วทิยาศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ 22 หน่วยกติ  (2)  คณติศาสตรไ์ม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ (3) ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกติ 

3. เมอืจบการศกึษาชนัมธัยมศกึษาตอนปลายตอ้งม ีGPAX และ GPA  ในกลุม่สาระการเรยีนรูต้่าง ๆ ดงันี 

(1) วทิยาศาสตร ์(2)  คณติศาสตร ์(3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) โดยแต่ละกลุม่สาระตอ้งไดไ้ม่น้อยกวา่ 3.25 
 

 3.12  คณะเทคนิคการแพทย ์(วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

11401 เทคนิคการแพทย ์ 5 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

   2. ม ีGPAX  รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 3.50 

 

 

 3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุม่สาระการ  

   เรยีนรูต้่าง ๆ ดงันี 

   3.1 คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 3.50 

   3.2 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 3.50  

   3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.50 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 5   

 หมายเหต ุ  ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกและมสีทิธเิขา้สอบสมัภาษณ์ ตอ้งมใีบรบัรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐัหรอืเอกชน   

    โดยจกัษุแพทยร์บัรองวา่ “ไมมี่ภาวะตาบอดสีขนัรนุแรง อนัเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา” โดยผา่นการ  

    ตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซงึผลการตรวจจะตอ้งไม่มเีสน้ตดัขวางมากกวา่หรอืเท่ากบั 10 เสน้  

    ทถีอืว่าเป็นตาบอดสขีนัรนุแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสขีองราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์หง่ประเทศไทย) 

     โดยให้นําไปยืนในวนัสอบสมัภาษณ์ 
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 3.13  วิทยาลยันานาชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

11501 ดจิทิลัมเีดยี (หลกัสูตรนานาชาติ) 35 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

    หรอื สายศลิปศาสตร ์(ศลิป์คาํนวณ) 

   2. ม ีGPAX  รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 3.00 

   3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุม่สาระการ  

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 35  เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 

 3.14  โครงการจดัตงัวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย-จีน (วิทยาเขตหาดใหญ่)  
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

11701 วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง  5 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

 (หลกัสูตรนานาชาติ)  2. ม ีGPAX  รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 3.25 

 

 

 3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุม่สาระการ  

   เรยีนรูต้่าง ๆ ดงันี 

   3.1 คณติศาสตร ์ไม่ตํากวา่ 3.25 

   3.2 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 3.25 

   3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.25 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 5   

 

 3.15 คณะศึกษาศาสตร ์(วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มีสิทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

รบัผูที้เรียนแผนการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์  

20101 คณติศาสตร ์  5  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) 

20102 วทิยาศาสตรท์วัไป    5      ไมต่าํกวา่ 3.00 

20103 เคม ี  5  2. มจีาํนวนหน่วยกติในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

20104 ชวีวทิยา  5      รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 

20105 ฟิสกิส ์  5      และม ีGPA ไมต่าํกวา่ 3.00 

    3. มจีาํนวนหน่วยกติในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

        รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ 

        และม ีGPA ไมต่าํกวา่ 3.00 

20106 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประเมนิผล 8  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 3.00 

  การศกึษา       2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการ 

           การเรยีนรูต้่างๆ ดงัต่อไปนี 

           -  คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกว่า 2.75 

           -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกว่า 2.75 
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 3.15 คณะศึกษาศาสตร ์(วิทยาเขตปัตตานี) (ต่อ) 

 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จาํนวน 

คณุสมบติัผูม้สิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(ต่อ)  

20107   พลศกึษา  2  ม ีGPAX รวม 4  ภาคเรยีน   (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20108   สขุศกึษา 12  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)ไมต่าํกวา่ 3.00 

    2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

       การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ม่ตาํกวา่ 2.75 

20109   เทคโนโลยแีละสอืสารการศกึษา 7  ม ีGPAX รวม 4  ภาคเรยีน   (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20110   การประถมศกึษา  3  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

       2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) 

           ในกลุ่มสาระการเรยีนรูต้่างๆ ดงัต่อไปนี 

           -  คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกว่า 3.00 

           -  ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่ 3.00 

           -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกว่า 3.00 

           -  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ตาํกวา่ 3.00 

20111   ศลิปศกึษา  3  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

       2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) 

           ในกลุ่มสาระการเรยีนรูต้่างๆ ดงัต่อไปนี 

           -  ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่ 2.50 

           -  สงัคมศกึษา  ไม่ตาํกวา่ 2.50 

           -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกว่า 2.50 

20112   จติวทิยา 13   1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)ไม่ตาํกวา่ 3.00 

   

  2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

     การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกว่า 2.75 

      

  3. มจีาํนวนหน่วยกติ รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) 

      ในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ม่น้อยกวา่ 20 

     หน่วยกติ และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

     ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกติ 

                รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์   

 20118   พลศกึษา  2 ม ีGPAX รวม 4  ภาคเรยีน   (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20119   เทคโนโลยแีละสอืสารการศกึษา 5 ม ีGPAX รวม 4  ภาคเรยีน   (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20120   การประถมศกึษา   3  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

       2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

           การเรยีนรูต้่างๆ ดงัต่อไปนี 

        -  คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกว่า 3.00 

        -  ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่ 3.00 

           -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกว่า 3.00 

           -  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ตาํกวา่ 3.00 
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 3.15 คณะศึกษาศาสตร ์(วิทยาเขตปัตตานี) (ต่อ) 

 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

               รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์    

20121   ศลิปศกึษา 10  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

       2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

           การเรยีนรูต้่างๆ ดงัต่อไปนี 

           -  ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่ 2.50 

           -  สงัคมศกึษา  ไม่ตาํกวา่ 2.50 

           -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกว่า 2.50 

20122   ภาษาไทย   4  1. ม ีGPAX รวม 4  ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่  3.00 

       2. มจีาํนวนหน่วยกติในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

        รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

        และม ีGPA ไมต่าํกวา่ 3.00 

20123   ภาษาองักฤษ   3   1. ม ีGPAX รวม  4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

        2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

            การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศไม่ตาํกวา่  3.25 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 100    

 

 3.16 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (วิทยาเขตปัตตานี) 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มีสิทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

                รบัผูที้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

20201 เทคโนโลยยีาง   20  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)    

 20202 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลติพชื)   20     ไม่ตาํกว่า 2.50 

 20203 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลติสตัว)์   20  2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ใน 

 20206 คณติศาสตรป์ระยกุต ์  20     กลุม่สาระการเรยีนรูต้่าง ๆ ดงัต่อไปน ี

 20207 เคม-ีชวีวทิยา   20      - คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่  2.50    

20209 เคมอุีตสาหกรรม   20      - วทิยาศาสตร ์ไม่ตํากว่า  2.50    

20210 ฟิสกิส ์  20      

20216 เทคโนโลยกีารประมง    20  

20208 วทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ  20  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)    

20212 โภชนศาสตรแ์ละการกาํหนดอาหาร   20     ไม่ตาํกว่า 2.75 

    2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ใน 

       กลุม่สาระการเรยีนรูต้่าง ๆ ดงัต่อไปน ี

        - คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่  2.75    

        - วทิยาศาสตร ์ไม่ตํากว่า  2.75    
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 3.16 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (วิทยาเขตปัตตานี) (ต่อ) 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มีสิทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

                รบัผูที้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

20211 วทิยาศาสตรน์ิเทศ   10  1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)    

       ไม่ตาํกว่า 2.50 

    2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ใน 

       กลุม่สาระการเรยีนรูต้่าง ๆ ดงัต่อไปน ี

        - ภาษาไทย ไม่ตาํกวา่ 2.75 

        - คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่  2.00    

        - วทิยาศาสตร ์ไม่ตํากว่า  2.50    

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 210  

 

 3.17 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

20301   ภูมศิาสตร ์ (วท.บ.) 14  1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

    2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

    3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  ในกลุ่มสาระ 

       การเรยีนรูต้่าง ๆ ดงันี  

       - คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.50 

       - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกว่า 2.00 

 20302  บรหิารธรุกจิ 10 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

20304   การจดัการสารสนเทศ 10     หรอื สายศลิปศาสตร ์(ศลิป์คาํนวณ) 

20322   เศรษฐศาสตร ์- เศรษฐกจิอาเซยีน 10 2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.50 

   3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการ  

       เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ไม่ตํากว่า 2.50 

20305   ประวตัศิาสตร ์ 12 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

20306   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 17 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

    แขนงวชิาสงัคมวทิยา   

20307   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 12 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.50 

    แขนงวชิามานุษยวทิยา  2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  ในกลุ่มสาระ 

       การเรยีนรูต้่าง ๆ ดงันี  

       - คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.50 

       - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกว่า 2.50 

20308   พฒันาสงัคม 12 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 
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 3.17 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(วิทยาเขตปัตตานี) (ต่อ) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

20309   ภาษาและวรรณคดไีทย 7 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.50 

   

2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  ในกลุ่มสาระการ 

    เรยีนรูภ้าษาไทยไม่ตาํกวา่ 2.80 

20310   ภาษาจนี 9 1. เป็นผูท้เีรยีนสายการเรยีนศลิปศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.50 

20311   ภาษาจนี แขนงวชิาภาษาและ 

  วรรณคดจีนี(ปรญิญาร่วมระหวา่งประเทศ) 

      9 1. เป็นผูท้เีรยีนสายการเรยีนศลิปศาสตร ์

2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.50 

20312   ภาษาเกาหล ี 8 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

20313   ภาษามลาย ู 8 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

20314   มลายศูกึษา 14 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

20315   ภาษาญปีุ่ น 8 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

20316   ภาษาอาหรบัและภาษาอาหรบัธุรกจิ 6 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

    แขนงวชิาภาษาอาหรบั   

20317   ภาษาอาหรบัและภาษาอาหรบัธุรกจิ 6 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

    ภาษาอาหรบัธรุกจิ    

20318   แขนงวชิาภาษาฝรงัเศส 12 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.75 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  ในกลุ่มสาระการ 

       เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 3.00 

20319   ภาษาองักฤษ 10 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 3.00 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  ในกลุ่มสาระการ 

       เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 3.00 

20320   แขนงวชิาภาษาเยอรมนั 12 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.50 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  ในกลุ่มสาระการ 

       เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

20321   สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 15 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.50 

   2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  ในกลุ่มสาระ 

       การเรยีนรูต้่าง ๆ ดงันี  

       - คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.50 

       - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกว่า 2.50 

20323   ปรชัญาและศาสนา 12 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.50 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 233  
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 3.18 วิทยาลยัอิสลามศึกษา (วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

20401  เศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการในอสิลาม 20 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20402  อสิลามศกึษา 20 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20403  อสิลามศกึษา  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 20 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20404  การสอนอสิลามศกึษา 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20405  กฎหมายอสิลาม 20 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

20406 ตะวนัออกกลางและภาษาอาหรบัเพอื- 20 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.00 

  การสอืสาร    

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 110  
 

 3.19 คณะศิลปกรรมศาสตร ์(วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

20501 ทศันศลิป์ 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.75 

20502 ออกแบบประยกุตศ์ลิป์ 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.75 

20503 ออกแบบแฟชนัและเครอืงแต่งกาย 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.75 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 30  

 หมายเหต ุ     

 

1. สาขาทศันศิลป์ และสาขาออกแบบแฟชนัและเครืองแต่งกาย ใหนํ้าแฟ้มสะสมผลงานดา้นศลิปกรรม 

   ไปนําเสนอในวนัสอบสมัภาษณ์เพอืประกอบการพจิารณา 

 2. ผู้สมคัรสาขาออกแบบประยกุต์ศิลป์ ควรมคีวามเขา้ใจเกยีวกบัพนืฐานการออกแบบ หรอืมพีนืฐานเกยีวกบั 

    ทางดา้นศลิปะ และ ใหนํ้าแฟ้มสะสมผลงานดา้นศลิปกรรมไปนําเสนอในวนัสอบสมัภาษณ์เพอืประกอบการพจิารณา 
 

 3.20 คณะวิทยาการสือสาร (วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

20601 นิเทศศาสตร ์  10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.25 

20602 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร-  10 1. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 3.25 

 เพอืการจดัการ  2. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุม่สาระ 

      การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 3.00 

20603 นวตักรรมการออกแบบและสรา้งสรรคส์อื 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 3.25 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม  30  

 เงือนไขคณะวิทยาการสือสาร          

1. ม ีGPAX รวม 6 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่าํกวา่ 3.25 จงึจะไดร้บัสทิธพิเิศษ หากผลการเรยีนตํากวา่ทกีาํหนด คณะ

ยงัคงรบัเขา้ศกึษา แต่จะไม่ไดร้บัสทิธพิเิศษทุกกรณี 

2. ในช่วงทศีกึษาในคณะฯ ตอ้งรกัษาระดบั GPA รวมไม่ตาํกวา่ 2.75 จงึจะไดร้บัสทิธพิเิศษ 

3. สทิธพิเิศษไดแ้ก่ ทนุยกเวน้คา่หน่วยกติในรายวชิาของคณะฯ และยกเวน้คา่ธรรมเนียมพเิศษ 

4. นักศกึษาทเีขา้ศกึษาตามโครงการนี จะตอ้งทาํงานแลกเปลยีนใหก้บัคณะฯ 
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 3.21 คณะรฐัศาสตร ์(วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

20701 การปกครอง 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.75 

20702 การปกครองทอ้งถนิ 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.75 

20703 ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.75 

20704 นโยบายสาธารณะ 10 ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.75 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 40  
 

 3.22 คณะพยาบาลศาสตร ์(วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

20801 พยาบาลศาสตร ์ 5 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

   2. ม ีGPAX รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ตํากวา่ 2.75 

   3. ตอ้งไม่เป็นตาบอดสทีงัสองขา้งอยา่งรนุแรง  

   

(ต้องมใีบรบัรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐั หรือ 

เอกชน โดยนําไปยนืในวนัสอบสมัภาษณ์) 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 5  

 

 

 3.23 คณะการบริการและการท่องเทียว (วิทยาเขตภเูกต็) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

30101 การจดัการการท่องเทยีว  27  1.  ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5)  

 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ        ไมต่าํกวา่  2.75 

30102 การจดัการการบรกิาร   27  2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ       การเรยีนรูต้่าง ๆ  ดงันี 

30103 การจดัการนวตักรรมการบรกิาร 21      - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.25 

 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ       - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 75   

 เงือนไข/สิทธิพิเศษ 

 1.  หลงัจากสาํเรจ็การศกึษาระดบั ม.6 แลว้หากมผีลการเรยีนไม่ตาํกวา่เกณฑ ์ดงัต่อไปนี จะไดร้บัทนุการศกึษาจากคณะ  

   จาํนวน 10,000 บาท ทงันี ตอ้งม ีGPAX ไม่ตาํกว่า 3.50 และม ีGPA ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 

    2.50 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกว่า 3.00   

 2.  ขณะทศีกึษาในคณะจะตอ้งลงทะเบยีนฯ อยา่งน้อย 20 หน่วยกติ/ ภาคการศกึษา หรอื ลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการ 

   ศกึษาทคีณะกาํหนด (ไมร่วมภาคการศกึษาทมีกีารฝึกปฏบิตังิาน) และจะตอ้งไดเ้กรดเฉลยีสะสมไมต่าํกว่า 3.50  

   จงึจะได ้รบัทนุการศกึษา15,000 บาท ทุกภาคการศกึษา  

  3.   หากในภาคการศกึษาใดทนีักศกึษาไม่ สามารถรกัษาระดบัเกรดเฉลยีสะสม  3.50 ได ้ถงึแมว้า่นักศกึษาจะมเีกรด 

   เฉลยีเกนิ 3.50 ในภายหลงั  ใหถ้อืวา่สทิธกิารไดร้บัทุนการศกึษาเป็นอนัสนิสดุ 
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\ 3.24 คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม (วิทยาเขตภเูกต็) 

 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

                รบัผูที้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

30301 วศิวกรรมซอฟต์แวร ์ 48 1.  ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกว่า 2.25 

30302 เทคโนโลยสีารสนเทศ 48 2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

30305 ธรุกจิอเิล็กทรอนิกส ์ 24      การเรยีนรูต้่าง ๆ  ดงันี 

        - วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.00 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.00 

        - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - การงานอาชพีและเทคโนโลย ีไม่ตาํกว่า 2.25 

          (ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระฯนี อย่างน้อย  รายวิชา) 

30303 เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศสงิแวดลอ้ม 36 1.  ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกว่า 2.50 

30304 เทคโนโลยแีละการจดัการสงิแวดลอ้ม 36 2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

 หมายเหต ุ       การเรยีนรูต้่าง ๆ  ดงันี 

 หากมปีระสบการณ์เขา้รว่มกจิกรรมดา้นสงิแวดล้อม      - วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.25 

 หรอืช่วยกจิกรรมเพอืสงัคม/ จติอาสา จะพจิารณา      - คณติศาสตร ์ ไมต่าํกวา่ 2.25 

 เป็นกรณีพเิศษ         - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.50 

 (แนบหลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใบสมคัร)  

                รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนศิลปศาสตร ์(ศิลป์คาํนวณ) 

30306 ธรุกจิอเิล็กทรอนิกส ์ 24 1.  ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกว่า 2.25 

   2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต้่าง ๆ  ดงันี 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.00 

        - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - การงานอาชพีและเทคโนโลย ีไม่ตาํกว่า 2.25 

          (ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระฯนี อย่างน้อย  รายวิชา) 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม 216   

 

 3.25 คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภเูกต็) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

30201 วเิทศธรุกจิ : จนี 54 1.  ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกว่า 3.50 

30202 จนีศกึษา 36 2.  ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

30203 ไทยศกึษา 30      การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

30206 วเิทศศกึษา 15       ไม่ตาํกวา่ 3.00 

30209 ยโุรปศกึษา : องักฤษ-ฝรงัเศส 30  

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม  165  
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 3.26 คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและอตุสาหกรรม (วิทยาเขตสรุาษฎรธ์านี) 

 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

                รบัผูที้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

40101 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 36 ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 2.75 

40102 เทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม 18 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

40103 เทคโนโลยสีารสนเทศ 24 2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

40104 เทคโนโลยอีตุสาหกรรมยางพารา 36      การเรยีนรูต้่าง ๆ  ดงันี 

40106 เทคโนโลยอีาหาร 36      - วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

40105 เคมเีพอือตุสาหกรรม 24 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.50 

   2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต้่าง ๆ  ดงันี 

        - วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

40107 การจดัการงานวศิวกรรม 18 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

   2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี 

        - วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกว่า 2.50 

40108 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 18 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

40109 สงิแวดลอ้มเพอืความยงัยนื 18 2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต้่าง ๆ  ดงันี 

        - ภาษาไทย ไม่ตาํกว่า 2.00 

        - สงัคมศกึษา ไม่ตาํกว่า 2.00 

        - วทิยาศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

40111 ทรพัยากรประมง 18 ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 2.75 

               รบัผูที้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์หรอื ศิลปศาสตร ์(ศิลป์-คาํนวณ) 

40110 ระบบสารสนเทศ 36 ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไมต่าํกว่า 3.00 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม  282  
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 3.27 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ (วิทยาเขตสรุาษฎรธ์านี) 

 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

               รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์หรอื ศิลปศาสตร ์(ศิลป์-คาํนวณ) 

40201 เศรษฐศาสตรธุ์รกจิ 36 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

40203 พฒันาธุรกจิ 36 2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

                 รบันักเรียนทุกแผนการเรียน 

40204 ภาษาองักฤษเพอืการสอืสารทางธุรกจิ 36 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

   2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 3.00 

40205 การจดัการรฐักจิ 36 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต้่าง ๆ  ดงันี 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

40206 การจดัการธรุกจิการทอ่งเทยีว 36 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม  180  

 

 3.28 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจดัการ (วิทยาเขตตรงั) 

 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

      รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์หรอื ศิลปศาสตร ์(ศิลป์-คาํนวณ) 

50101 การประกนัภยัและการจดัการความเสยีง 25 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

50103 การจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ 45 2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

50104 การบญัช ี 50      การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี 

50105 การตลาด 25      - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.75 
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 3.28 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจดัการ (วิทยาเขตตรงั) ต่อ 

 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

      รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์หรอื ศิลป์-คาํนวณ  หรอื ภาษา หรอื การท่องเทียว  

      หรือ การโรงแรม 

50106 การจดัการการท่องเทยีว 25 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

      รบัผู้ทีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์หรอื ศิลป์-คาํนวณ  หรอื ภาษา หรือ ทวัไป 

50108 การจดัการรฐักจิ 25 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

50109 ภาษาองักฤษธรุกจิ 25 2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

      รบันักเรียนทุกแผนการเรียน 

50110 ศลิปะการแสดงและการจดัการ 25 1. ม ีGPAX  รวม  4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   2. ม ีGPA  รวม 4 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี 

        - คณติศาสตร ์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม  245  

 เงือนไขพิเศษทีได้รบัเมอืคณะรบัเขา้ศึกษา 

 1.  หากผลการเรยีนในภาคปกต ิ(ไม่รวมภาคการศกึษาฤดรูอ้น) ทลีงทะเบยีนอยา่งน้อย 5 หน่วยกติ หรอืตามแผน  

   การศกึษาทคีณะกาํหนด และไดเ้กรดไมต่าํกว่า 3.25 จะไดร้บัทุน การศกึษา 4,000 บาททุกภาคการศกึษา 

  2.  หากภาคการศกึษาใดทนีักศกึษาไม่สามารถรกัษาระดบัเกรดเฉลยี 3.25 ได ้แมว่้านักศกึษาจะมเีกรดเฉลยีเกนิ 3.25  

   ในภายหลงัใหถ้อืสทิธกิารไดร้บัทุนการศกึษาเป็นอนัสนิสุด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

 3.29 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์(วิทยาเขตตรงั) 

 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผู้มสิีทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

50201 สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 20 1. เป็นผูท้เีรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์

   2. ม ีGPAX  รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่าํกวา่ 2.75 

   

3. ม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุม่สาระการ  

   เรยีนรูต้่าง ๆ ดงันี 

   3.1 คณติศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   3.2 วทิยาศาสตร ์ไม่ตาํกวา่ 2.75  

 จาํนวนรบัทงัคณะรวม  20  

 เงือนไขพิเศษทีได้รบัเมอืคณะรบัเขา้ศกึษา 

 1.  หากผลการเรยีนในภาคปกต ิ(ไม่รวมภาคการศกึษาฤดรูอ้น) ทลีงทะเบยีนอยา่งน้อย 5 หน่วยกติ หรอืตามแผน  

   การศกึษาทคีณะกาํหนด และไดเ้กรดไมต่าํกว่า 3.25 จะไดร้บัทุน การศกึษา 4,000 บาททุกภาคการศกึษา 

  2.  หากภาคการศกึษาใดทนีักศกึษาไม่สามารถรกัษาระดบัเกรดเฉลยี 3.25 ได ้แมว่้านักศกึษาจะมเีกรดเฉลยีเกนิ 3.25  

   ในภายหลงัใหถ้อืสทิธกิารไดร้บัทุนการศกึษาเป็นอนัสนิสุด 

 

4.   การสมคัร 

4.1 ผูส้มคัรสามารถเลอืกสมคัรได ้1 รหสัคณะ/ประเภทวชิา  

       ผูส้มคัรตอ้งตรวจคณุสมบตัทิวัไปของตนเอง (ตามข้อ 1) และคณุสมบตัเิฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวชิา (ตามข้อ 3)     

      หากปรากฏในภายหลงัวา่ ผูส้มคัรขาดคณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึง หรอืหลกัฐานทใีชป้ระกอบการสมคัรเป็นเทจ็ จะถกู 

  ตดัสทิธกิารเขา้ศกึษา  แมว้า่จะผ่านการคดัเลอืกไดเ้ขา้ศกึษาแลว้ กจ็ะถูกถอนสภาพการเป็นนักศกึษา และไม่คนืเงนิ 

  คา่สมคัรใหไ้ม่วา่กรณใีด ๆ 
 

 4.2  ขนัตอนการสมคัร 

            (1)   สาํหรบัผูส้มคัรรายใหม่   ลงทะเบยีนเพอืขอชอืผูใ้ช ้(login) และรหสัผ่าน (password) เขา้ใชง้านระบบ   

ทางเวบ็ไซต ์  http:/www.entrance.psu.ac.th เลอืกหวัขอ้ “สมคัรระบบออนไลน์” หรอื

http://admission.psu.ac.th/Members   ตงัแต่วนัจนัทรท์ ี25 กนัยายน 2560 เวลา 09.30 น. ถงึวนัองัคารท ี10

ตุลาคม   2560  เวลา 15.30 น.  

  (2) สาํหรบัผูส้มคัรทมีรีหสัผา่นเขา้ระบบอยูแ่ลว้ และตอ้งการสมคัรคดัเลอืก ให ้Login เขา้ระบบ โดยใชเ้ลขประจาํตวั 

   ประชาชนและรหสัผ่านของตนเอง  

            (3)   สมคัร ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูการสมคัรทางอนิเตอรเ์น็ต ทางเวบ็ไซต์ http:/www.entrance.psu.ac.th เลอืก  

   หวัขอ้  “สมคัรระบบออนไลน์” หรอื  http://admission.psu.ac.th/Members ตงัแต่วนัจนัทรท์ ี2 ตุลาคม 2560 

      เวลา 09.30 น. ถงึวนัองัคารท ี 10 ตุลาคม  2560  เวลา 23.30 น. หากพน้กาํหนดนีจะไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มลู  
 

 4.3 การชาํระเงนิคา่สมคัร 

        ใหผู้ส้มคัรพมิพใ์บสมคัรจากเวบ็ไซต ์http:/www.entrance.psu.ac.th  เลอืกหวัขอ้ “สมคัรระบบออนไลน์” หรอื 

     http://admission.psu.ac.th/Members    เพอืนําไปชาํระเงนิคา่สมคัร (จาํนวน 200 บาท ไม่รวมคา่ธรรมเนียมของ 

   ธนาคาร) ทธีนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) หรอื บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไดทุ้กสาขา    ระหว่างวนัพุธท ี11 

    ตุลาคม - วนัองัคารท ี17 ตุลาคม 2560 เท่านนั  ทงันี  ขอให้ผู้สมคัรตรวจสอบความถกูต้องของการโอนเงินด้วย  
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5.  เอกสารการสมคัร และการส่งเอกสารให้มหาวิทยาลยั 

 5.1  เอกสารการสมคัร 

   (1)  ใบสมคัรสว่นทไีดร้บัคนืจากธนาคาร (ตามขอ้ 4.3) ตดิรปูถ่ายเรยีบรอ้ย พรอ้มลงลายมอืชอืในใบสมคัร     
  (2)  ระเบยีนผลการเรยีน (ปพ.1) ของชนัมธัยมศกึษาปีท ี4-5  (รวม 4 ภาคเรยีน)  โดยมหีวัหน้าสถานศกึษา หรอื 

             นายทะเบยีนลงนามรบัรอง  และประทบัตราของโรงเรยีนเป็นสาํคญั    

  (3)   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวันักเรยีน (ตอ้งมเีลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัดว้ย)  

  (4) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
 

        หมายเหตุ     เอกสารทถ่ีายสําเนาใหผู้้สมคัรเซน็ชอืรบัรองสําเนาถูกตอ้งทุกแผน่          
               

 5.2  วธิกีารสง่เอกสารใหม้หาวทิยาลยั 
   ใหผู้ส้มคัรสง่เอกสารการสมคัร (ตามขอ้ 5.1) ใหม้หาวทิยาลยั ระหวา่งวนัพุธท ี11 ตุลาคม –วนัพุธท ี18 

   ตุลาคม 2560 (ถอืวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั)  ซงึสามารถจดัสง่ได ้2 วธิ ี ดงันี 

            (1)  สง่ทางไปรษณยี ์จา่หน้าซองดงันี   

                 เรยีน ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายการรบันักศกึษา  

               งานรบันักศกึษา  กองทะเบยีนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

          ตู ้ปณ. 22 ปณฝ.คอหงส ์ถนนเพชรเกษม อาํเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา   90112 
                  หมายเหตุ   เนืองจากเอกสารทสี่งทางไปรษณียม์จํีานวนมาก เพอืป้องกนัความล่าชา้หรอืเอกสารสูญหาย กรุณาส่งเป็นจดหมาย  

                                       ลงทะเบยีน หรอืจดหมายด่วนพเิศษ (EMS) เพอืสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกบัทางไปรษณีย ์   

            (2)  สง่ดว้ยตนเอง ทงีานรบันักศกึษา กองทะเบยีนและประมวลผล อาคารทรพัยากรการเรยีนรู ้(ตกึ LRC) อาคาร 1 ชนั 2   

                 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ในวนัและเวลาราชการ) 
 

 5.3  ตรวจสอบสถานะการชาํระเงนิคา่สมคัร และการสง่หลกัฐานการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์http://admission.psu.ac.th  

           เรมิตรวจสอบไดห้ลงัจากวนัทสีง่เอกสารแลว้ 5 วนัทาํการ เป็นตน้ไป     
 

6.  องคป์ระกอบทีใช้พิจารณาคดัเลือก 

 6.1  คณุสมบตัทิวัไป และคณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร (ไม่คดินําหนกัคะแนน แต่ผูส้มคัรตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามท ี

            มหาวทิยาลยัประกาศ  จงึจะไดร้บัการพจิารณา)  

 6.2  ดชันีผลการเรยีนเฉลยีสะสม (GPAX) ของชนั ม. 4 - ม.5 (รวม 4 ภาคเรยีน) คดิคา่นําหนัก รอ้ยละ 75  

 6.3  ผลการสอบสมัภาษณ์ และประเมนิขอ้มลูอนืๆ ของผูส้มคัร คดิคา่นําหนัก รอ้ยละ 25  

          หมายเหต ุ  ค่า GPAX ของนักเรียนจะถกูคาํนวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวิทยาลยั ก่อนนําไปใช้จดัลาํดบัที 

 

7.  วิธีพิจารณาคดัเลือก 

     7.1  มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบคณุสมบตัทิวัไป และคณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัรในเบอืงตน้ หากผูใ้ดมคีณุสมบตัไิม ่

           ตรงตามทคีณะ/สาขาวชิา กาํหนด  จะไม่ไดร้บัการพจิารณาในขนัตอนต่อไป 

     7.2  เมอืผูส้มคัรผ่านการพจิารณาจากขอ้ 7.1 แลว้ มหาวทิยาลยัจะนําดชันีผลการเรยีน (GPAX) ของผูน้นัไปแปลง  

           เป็นคะแนน โดยคดิคา่นําหนักรอ้ยละ 75 จากนนัจะปรบัคา่คะแนนนี  โดยนําไปคณูกบัตวัเลขสมัประสทิธทิสีรา้งขนึ  

            จากตาํแหน่งคา่สถติพินืฐานของโรงเรยีนทไีดจ้ากการสอบ O-NET ของนกัเรยีนในโรงเรยีนนนัๆ ประจาํปีการศกึษา 2559 

      (สอบกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560)  จนไดเ้ป็นคะแนนเพอืใชจ้ดัลาํดบัทคีดัเลอืกเรยีกตวัเขา้สอบสมัภาษณ์ 

     7.3  เมอืผูส้มคัรไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิขา้สอบสมัภาษณ์แลว้ คณะกรรมการจะทาํการสอบสมัภาษณ์, ทดสอบความ 

  พรอ้มทางการศกึษาเพมิเตมิ (ถา้จาํเป็นสาํหรบับาง คณะ/ สาขาวชิา),  และพจิารณา ขอ้มูลอนืๆ ของผูส้มคัรจากหลกัฐาน 

  ประกอบการสมคัรซงึผูส้มคัรไดแ้จง้ไว ้(ในขอ้ 5.1) และเอกสารอนื ๆ (ถ้าม)ี ซงึผูส้มคัรจะนําไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  

  (ตามขอ้ 9.3(3))  จากนนั คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์จะพจิารณาผลการสอบสมัภาษณ์  หากผ่านการสมัภาษณ์จะประเมนิ 
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  ใหเ้ป็นคะแนนการสอบสมัภาษณ์ และถ่วงนําหนักเป็นรอ้ยละ 25  ตามองคป์ระกอบทใีชพ้จิารณาคดัเลอืก  อนึง กรณีได้ 

   คะแนนสอบสมัภาษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10  จะถือว่าไมผ่่านการสอบสมัภาษณ์  และจะไมนํ่าคะแนนไป 

   ประมวลผล ตามขนัตอนในข้อ 7.4  (ถือว่าไมผ่่านการคดัเลือก) 

7.4 มหาวทิยาลยั  (โดยคณะกรรมการอกีชุด) จะนําคา่คะแนนทไีดจ้ากการสอบสมัภาษณ์  (ในขอ้ 7.3) เฉพาะผูท้ผีา่นการ

สอบสมัภาษณไ์ปรวมกบัคะแนนทแีปลงจากคา่ GPAX (ในขอ้ 7.2) อกีครงั  ไดเ้ป็นคะแนนสดุทา้ยทใีชพ้จิารณา

จดัลาํดบัท ีตดัสนิผูม้สีทิธไิดร้บัคดัเลอืก 
 

      การพิจารณาตดัสินผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ถือเป็นทีสินสดุ  
 

8.  การประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบสมัภาษณ์ 

  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จะประกาศรายชอืผูผ้า่นการคดัเลอืกเบอืงตน้  ใหเ้ป็นผูม้สีทิธเิขา้สอบสมัภาษณ์และ 

    ทดสอบความพรอ้มทางการศกึษา ในวนัพธุที 15 พฤศจิกายน 2560 ทางเวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th    
   

9.  การสอบสมัภาษณ์  

  ผูม้สีทิธเิขา้สอบสมัภาษณ์  ตอ้งไปแสดงตนสอบสมัภาษณ์ ณ สถานทแีหง่ใดแหง่หนึง ตามทนีกัเรยีนไดร้ะบุไวแ้ลว้  

     ในใบสมคัร  หากนักเรยีนไม่ไปสอบสมัภาษณ์ในวนัเวลาทกีาํหนด มหาวทิยาลยัจะถอืวา่นักเรยีนสละสทิธ ิ  

 9.1 สอบสมัภาษณ์ท ีคณะ/วทิยาเขต ทไีดร้บัคดัเลอืก ในวนัพธุที 22 พฤศจิกายน 2560  

            รายงานตวัเวลา 08.30-09.30 น.  สถานทจีะแจง้อกีครงัในวนัประกาศรายชอืผูม้สีทิธเิขา้สอบสมัภาษณ์ 

 9.2 สอบสมัภาษณ์ท ีกรุงเทพมหานคร ในวนัเสารที์ 25 พฤศจิกายน 2560 รายงานตวัเวลา 08.30-09.30 น. 

            สถานทจีะแจง้อกีครงัในวนัประกาศรายชอืผูม้สีทิธเิขา้สอบสมัภาษณ์ 

      9.3  หลกัฐานทตีอ้งนําไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  

  (1)  บตัรประจาํตวัประชาชน  หรอื บตัรประจาํตวันักเรยีน (ทมีรีปูถ่ายแสดงตน)  

  (2)  รายงานการตรวจสขุภาพรา่งกายและผลเอก็ซเรย ์(ตามแบบฟอรม์ทมีหาวทิยาลยักาํหนด) 

  (3) เอกสารอนืทคีณะ/สาขาวชิากาํหนด (ตดิตามขอ้มลูในวนัประกาศรายชอืผูม้สีทิธเิขา้สอบสมัภาษณ์) 

  (4) เอกสารทแีสดงความสามารถทางวชิาการ หรอื ความสามารถพเิศษของผูส้มคัร (ถา้ม)ี 
   

10.  การประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์และได้รบัคดัเลือก  

  ประกาศรายชอืผูผ้า่นการสอบสมัภาษณ์และไดร้บัคดัเลอืก  ในวนัพฤหสับดทีี 30 พฤศจิกายน  2560  ผ่านทาง 

เวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th หรอื http://admission.psu.ac.th 
 

11.  การรบัรหสัผ่านสาํหรบัใช้ยืนยนัสิทธิในระบบ Clearing-house 

    ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและผา่นการสอบสมัภาษณ์ สามารถรบัรหสัผา่นสาํหรบัใชย้นืยนัสทิธ ิในระบบ Clearing-house   

  ในวนัพฤหสับดีที 7 ธนัวาคม 2560 ทางเวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th หรอื http://admission.psu.ac.th 
 

12.  การยืนยนัสิทธิในระบบ Clearing-house รอบที 1/1  

  ใหผู้ผ้า่นการคดัเลอืกและผา่นการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสทิธเิขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ในระบบ 

   Clearing-house  รอบที 1/1 ระหว่าง วนัศกุรที์ 15 ธนัวาคม – วนัองัคารที 19 ธนัวาคม 2560 ทางเวบ็ไซตข์อง 

  ทปีระชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.) โดยใชร้หสัผ่าน ทไีดร้บัจากมหาวทิยาลยั (ตามขอ้ 11)   
   หมายเหต ุ 

1. ผูไ้มย่นืยนัสิทธิภายในเวลาทีกาํหนด  มหาวิทยาลยัจะถอืวา่ผูนั้นประสงคจ์ะสละสิทธิการเขา้ศึกษา 

2. ผูที้ไดย้นืยนัสิทธิเขา้ศึกษาในระบบ Clearing-house แล้ว จะถกูตดัสิทธิการสมคัรในรอบถดัไป  ยกเว้นผูที้ได้รบั

อนุมติัจากมหาวิทยาลยัให้สละสิทธิ   

 

 

 




