1

แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 01000 ชื อมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
รหัสคณะ/สาขา

คณะวิทยาการจัดการ

10501
10503
10505
10507
10513
10518
10520

ชื อคณะ/สาขาวิชา

โครงการ

รับนักเรี ยนทีเรี ยน เน้นทางวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักเรียนทีมีผลการเรียนดี

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บัญชีบณั ฑิต
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการประชุม นิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Clearing House รอบที 1/1
รายละเอียด
รับ/ไม่ รับ ใช้ วิชา
เฉพาะ
1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
ไม่ตากว่
ํ า 3.50
2. มี GPA รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ดังต่อไปนี9
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ตากว่
ํ า 3.00
- คณิ ตศาสตร์ไม่ตากว่
ํ า 2.75
1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
ไม่ตากว่
ํ า 3.00
2. มี GPA รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)

จํานวนรับ

8
8
8
8
15
8
8
13

- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ตากว่
ํ า 3.00

รับนักเรี ยนทีเรี ยน เน้นทางศิลปศาสตร์

10502
10504
10506
10508
10514
10519
10521

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บัญชีบณั ฑิต
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการประชุม นิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
ไม่ตากว่
ํ า 3.50
2. มี GPA รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ดังต่อไปนี9
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ตากว่
ํ า 3.00
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.75
1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
ไม่ตากว่
ํ า 3.00
2. มี GPA รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
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- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ตากว่
ํ า 3.00

10516 รัฐประศาสนศาสตร์

1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
ไม่ตากว่
ํ า 3.25
2. มี GPA รวม 4 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.5)
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ดังต่อไปนี9
- ภาษาไทย ไม่ตากว่
ํ า 3.25
- สังคมศึกษา ไม่ตากว่
ํ า 3.25
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ตากว่
ํ า 3.00
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 3.00
- วิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 3.00

23

2
รหัสคณะ/สาขา

ชื อคณะ/สาขาวิชา

โครงการ
ส่ งเสริมผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมฯ

10501
10503
10505
10507
10520
10516

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการประชุม นิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

รัฐประศาสนศาสตร์

10518 การจัดการโลจิสติกส์

10510 การจัดการ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)

10513 บัญชีบณั ฑิต

Clearing House รอบที 1/1
รับ/ไม่ รับ ใช้ วิชา
รายละเอียด
คุณสมบัติทางการศึกษาของผูม้ ีสิทธิHสมัคร
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.6 )
ไม่ตากว่
ํ า 2.75
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ดังต่อไปนี9
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.50
- วิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.50
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ตากว่
ํ า 2.50
คุณสมบัติทางการศึกษาของผูม้ ีสิทธิHสมัคร
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.6 )
ไม่ตากว่
ํ า 2.75
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ดังต่อไปนี9
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.50
- วิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.50
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ตากว่
ํ า 2.75
คุณสมบัติทางการศึกษาของผูม้ ีสิทธิHสมัคร
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน ไม่ตากว่
ํ า 2.75
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรี ยน ในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ดังนี9
- วิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.50
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.50
- ภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่
ํ า 3.00
คุณสมบัติทางการศึกษาของผูม้ ีสิทธิHสมัคร
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.6 )
ไม่ตากว่
ํ า 2.75
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ดังต่อไปนี9
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.50
- วิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 2.75

จํานวนรับ

1
1
2
0
1
1
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1

- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ตากว่
ํ า 2.75

10501
10503
10505
10507
10518

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการโลจิสติกส์

10520 การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล
10513 บัญชีบณั ฑิต
10515 รัฐประศาสนศาสนตร์

รับบุคคลทีมีความ
สามารถทางด้านกีฬา

คุณสมบัติทางการศึกษา
1. เป็ นนักเรี ยนสายสมัญ
2. มีผลการเรี ยนเฉลียสะสม (GPAX)
ไม่ตากว่
ํ า 3.00
หมายเหตุ คณะสงวนสิ ทธิHในการกําหนด
ให้มีการสอบความรู ้เฉพาะวิชาด้านบริ หารจัดการ

1. เป็ นนักเรี ยนสายสมัญ
2. มีผลการเรี ยนเฉลียสะสม (GPAX)
ไม่ตากว่
ํ า 2.50
หมายเหตุ คณะสงวนสิ ทธิHในการกําหนด
ให้มีการสอบความรู ้เฉพาะวิชาด้านบริ หารจัดการ

1
1
1
1
1
1
1
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3
รหัสคณะ/สาขา

ชื อคณะ/สาขาวิชา

10510 การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

โครงการ

Clearing House รอบที 1/1
รายละเอียด
รับ/ไม่ รับ ใช้ วิชา
เฉพาะ 1. เป็ นนักศึกษาสายสามัญ
2. มีผลการเรี ยนเฉลียสะสม (GPAX)
ไม่ตากว่
ํ า 2.75
3. มีผลการเรี ยน GPA กลุ่มสาระวิชาภาษา
อังกฤษ ไม่ตากว่
ํ า 3.00
หมายเหตุ โครงการขอสัมภาษณ์เอง
หมายเหตุ เงือนไขสําหรับผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
1. ในระดับชั9น ม.6 จะต้องรักษาระดับ
GPAX และ GPA กลุ่มสาระ 6 ภาคเรี ยน
ตามเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัคร
2. เมือเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เกรดเฉลีย
สะสมในแต่ละปี การศึกษาต้องไม่ตากว่
ํ า
3.00 และมีรายละเอียดดังนี9
2.1 ต้องมี Port Folio รายงานการเข้าร่ วม
กิจกรรมหรื อเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
4 ครั9งต่อปี
2.2 ต้องปฏิบตั ิตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและเป็ นต้นแบบทีดี
2.3 ต้องอุทิศเวาลาในการทํากิจกรรมทาง
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
สิ ทธิพิเศษทีจะได้รับ (ยกเว้นสาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่เกิน 4 ปี การศึกษาปกติ ซึงมีมูลค่าทุน
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะ
ไม่เกิน 13,000 บาท ต่อปี การศึกษา
จํานวน 15 ทุน โดยพิจารณาจากเกรด
เฉลียสะสม โดยจัดลําดับจากคะแนนเกรด
เฉลียสะสมสู งสุ ดของปี การศึกษานั9นๆ
ทั9งนี9จะต้องไม่ตากว่
ํ า 3.00
หมายเหตุ สาขาการจัดการการประชุม
นิทรรศการและการท่องเทียวเป็ นรางวัล
ให้ทุนการศึกษาไม่เกินจํานวน 3 ทุน

จํานวนรับ

3

4
รหัสคณะ/สาขา

ชื อคณะ/สาขาวิชา
การจัดการประชุม
นิทรรศการและ
การท่องเทียว
เพือเป็ นรางวัล

Clearing House รอบที 1/2
โครงการ
รายละเอียด
รับ/ไม่ รับ ใช้ วิชา
เฉพาะ 1. ผลการเรี ยนเฉลียสะสม (GPAX)
โครงการคัดเลือกนักเรียน

20

โครงการรับนักเรียนเรียนดี

นับจนจบภาคการศึกษาที 2 ในระดับ
มัธยมปี ที 5 หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั9นปี ที 2 ไม่ตากว่
ํ า 3.00
2. การทดสอบความรู ้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
โดยการสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ
3. การสอบสัมภาษณ์
3.1 บุคลิกภาพ
3.2 เจตคติต่อสาขาวิชา
3.3 ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการจัด
การท่องเทียวและอุตสาหกรรมไมซ์
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
25
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

และนักเรียนต่ างชาติ

1.1 สําหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ

โดยวิธีพิเศษ (โควตา) เส้ นทาง

นักเรียนในภาคใต้ สู่ รIัว
สงขลานครินทร์ หลักสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการท่ องเทียวใน

อุตสาหกรรมไมซ์

การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

จํานวนรับ

1.1.1 เป็ นนักเรี ยนทีกําลังศึกษาอยูใ่ นชั9น
มัธยมศึกษาปี ที 6* หรื อผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั9น
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ทีมีคะแนนดัชนี
สะสม (GPA) เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.00 และ
1.1.2 มีผลการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษรวมทุก
วิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย* หรื อ
เทียบเท่าเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.00
* สําหรับนักเรี ยนทีกําลังศึกษาอยูช่ 9 นั
มัธยมศึกษาปี ที 6 ให้ใช้คะแนนดัชนีสะสม
เฉลีย 5 ภาคการศึกษา
1.2 สํ าหรับนักเรียนทีจบการศึกษาจาก
โรงเรียนนานาชาติ หรื อนักเรียนทีจบ
การศึกษาจากต่ างประเทศ หรื อนักเรียนที
เรียนในระบบโรงเรียนในประเทศทีมี
คะแนนการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ
1.2.1 เป็ นนักเรี ยนทีกําลังศึกษาในชั9น
มัธยมศึกษาปี ที 6 หรื อสําเร็ จการศึกษาชั9น
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว หรื อเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศไทย

หรื อ จบระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรื อ
1.2.2 มีคะแนน SAT จากสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรื อต่างประเทศก็ได้ โดยมี
คะแนนไม่ตากว่
ํ า 900 หรื อสอบผ่าน "A"
Level แล้ว

5
รหัสคณะ/สาขา

ชื อคณะ/สาขาวิชา

โครงการ

รับ/ไม่ รับ ใช้ วิชา

Clearing House รอบที 2
รายละเอียด

จํานวนรับ

คณะวิทยาการจัดการ

10501
10503
10505
10507
10510
10513
10515
10518
10520
10501
10503
10505
10507
10513
10515
10518
10520
10510

10501
10503
10505
10507
10513
10515
10518
10520
10510
10501
10503
10505
10507
10513
10515
10518
10520
10510

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
บัญชีบณั ฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์

รับตรง 14 จังหวัด
(โควตาภูมิภาค)

1. ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชา
สามัญ 9 วิชา
2. สอบสัมภาษณ์

มูลนิธิส่งเสริม
(สอวน)

1.GPAX รวม 5 ภาค
การศึกษา (ม.4 - ม.6)
2. GPA กลุ่มสาระต่างๆ
3. หนังสื อรับรองผ่านการ
เข้าค่าย สอวน.
4. สอบสัมภาษณ์

การจัดการประชุมนิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บัญชีบณั ฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการประชุมนิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บัญชีบณั ฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์

ห้ องเรียนวิทยาศาสตร์
ในการกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

1. เป็ นนักศึกษาสายสามัญ
2. มีผลการเรี ยนเฉลียสะสม (GPAX)
ไม่ตากว่
ํ า 2.75
3. มีผลการเรี ยน GPA กลุ่มสาระวิชาภาษา
อังกฤษ ไม่ตากว่
ํ า 3.00
1. GPAX (ม.4-ม.5) รวม 4 ภาคเรี ยน
ไม่ตากว่
ํ า 3.00
2. GPA กลุ่มสาระวิชา
(ม.4-ม.5) รวม 4 ภาคเรี ยน
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ตากว่
ํ า 3.50
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ตากว่
ํ า 3.25

การจัดการประชุมนิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บัญชีบณั ฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการประชุมนิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

โควตานักศึกษาชาวไทย

นับถือศาสนาอิสลาม

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

51
51
51
51
65
100
77
51
30
1
2
2
0
1
1
2
1
5

2
2
2
0
2
2
2
2
5
0
0
2
0
1
1
0
0
0

6
รหัสคณะ/สาขา

ชื อคณะ/สาขาวิชา

โดยใช้ ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

คณะวิทยาการจัดการ

10501
10503
10505
10507
10510
10513
10515
10518
10520

โครงการ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
บัญชีบณั ฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการประชุมนิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

และวิชาสามัญ 9

Clearing House รอบที 3
รับ/ไม่ รับ ใช้ วิชา
รายละเอียด
1. GAT/PAT
2. วิชาสามัญ 9 วิชา
3. สอบสัมภาษณ์

จํานวนรับ

3
3
3
3
5
5
4
3
3

7
รหัสคณะ/สาขา

ชื อคณะ/สาขาวิชา

รับ/ไม่ รับ ใช้ วิชา

จํานวนรับ

การรับสมัคร Admission

คณะวิทยาการจัดการ

10501
10503
10505
10507
10510
10513
10515
10518
10520

โครงการ

Clearing House รอบที 4
รายละเอียด

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
บัญชีบณั ฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการประชุมนิ ทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

1. GPAX
2. O-NET
3. GAT/PAT
4. สอบสัมภาษณ์

12
12
12
12
20
40
18
12
12

8
รหัสคณะ/สาขา

ชื อคณะ/สาขาวิชา
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Clearing House รอบที 5
โครงการ
รับ/ไม่ รับ ใช้ วิชา
รายละเอียด
โครงการรับ
เป็ นนักศึกษาทีกําลังศึกษาใน
ชั9นมัธยมศึกษาปี ที 6 หรื อสําเร็ จ
จบจากโรงเรี ยนใน
ต่างประเทศ
การศึกษาชั9นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรื อเทียบเท่าจากสถาบัน
การศึกษาระบบนานาชาติ หรื อ
จบระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบ
เท่าจากสถาบันการศึกษาในต่าง
ประเทศ

จํานวนรับ
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