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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 1) 
------------------------------------------------ 

 

  ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนโยบายที่จะ
ส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ให้เข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1  เป็นผู้มีสัญชาติไทย  และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ขณะท าการสมัคร โดยมีผลการเรียน GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 และ ม.6 
ภาคเรียนที่ 1)  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  1.2  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
  1.3  เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีเจตคติท่ีดีต่อศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม 
 
 2.  หลักฐานการสมัคร 
  2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว) พร้อมลงลายมือชื่อใน
ใบสมัคร 
  2.2 ระเบียนผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 (รวม 
5 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
  2.3 ส าเนาบัตรประชาชน 
 2.4 แฟ้มสะสมผลงาน แสดงถึงการแนะน าตัวเองด้านต่างๆ ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะและ           
ด้านอื่นๆ  
          หมายเหตุ   เอกสารการสมัคร (ข้อ 2.1-2.4)  ให้ผู้สมัครถือมาวันสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครต้องตรวจ
คุณสมบัติของตนเอง (ตามข้อ 1) หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือ หลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว
ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
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3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยช่างศิลป์ และสถาบันอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า   

 
 4. จ านวนและหลักสูตรที่เปิดรับ 
  4.1  แขนงวิชาทัศนศิลป์    รับจ านวน  20  คน 
  4.2  แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  รับจ านวน  20  คน 
  4.3  แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย รับจ านวน  20  คน 
 
 5. วิธีพิจารณาการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
  5.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่คณะฯ ก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
  5.2 ทดสอบทักษะเฉพาะทางด้านศิลปกรรม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 50 คะแนน โดยมี
รายละเอียดการสอบ ดังนี้ 
   5.2.1   แขนงวิชาทัศนศิลป์  
                 - สอบปฏิบัติ (09.00 - 12.00 น.) 
                 สอบทักษะงานวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง 1 ข้อ (100 คะแนน)  ให้ผู้สมัครเตรียม
กระดานสเก็ต, ดินสอด า EE และยางลบมาเอง     
                 - สอบสัมภาษณ์ (13.30-16.30 น.)  
      5.2.2   แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
              - สอบปฏิบัติ (09.00 - 12.00 น.) 
                สอบทักษะด้านประยุกต์ศิลป์ 1 ข้อ (100 คะแนน) ให้ผู้สมัครเตรียมกระดาน    
สเก็ต, ดินสอด า EE และยางลบมาเอง     
                - สอบสัมภาษณ์ (13.30-16.30 น.) 
      5.2.3  แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
               - สอบปฏิบัติ (09.00 - 12.00 น.) 
                สอบทักษะด้านออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 1 ข้อ (100 คะแนน)  ให้
ผู้สมัครเตรียมดินสอ, ยางลบและสีตามความถนัดที่จะใช้ในการออกแบบมาเอง     
                 - สอบสัมภาษณ์ (13.30-16.30 น.) 
  5.3 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
  5.4 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

 หมายเหตุ   การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด                    
ไม่สามารถอุทรณ์ได้  และผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องศึกษาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
โดยไม่สามารถโอนย้ายคณะได้ ยกเว้นจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็นกรณี ๆ ไป 
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6. ปฏิทินและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2563 
วันที่ กิจกรรม 

2-16 ธันวาคม 2562 ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS                 
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมาคม ทปอ.  

2-16 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนเพ่ือขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทาง
เว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 15.30 น.             
ในวันที่สิ้นสุดการสมัคร 

2-16 ธันวาคม 2562 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์  https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบ
จะปิดเวลา 23.59 น. ในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ผู้สมัครสามารถสมัครได้
เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น) 

17-19 ธันวาคม 2562 - พิมพ์ใบสมัครในระบบและช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หรือ Scan bar code 
เพื่อช าระเงินออนไลน์ในระบบ 

27 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ 
http://finearts.pn.psu.ac.th/ และ www.entrance.psu.ac.th 

20 มกราคม 2563 - ทดสอบทักษะเฉพาะทางด้านศิลปกรรม และสอบสัมภาษณ์ 
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร            

23 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ 
http://finearts.pn.psu.ac.th/ และ www.pn.psu.ac.th 

30-31 มกราคม 2563 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง               
ประเทศไทย (ทปอ.) 

4 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
www.entrance.psu.ac.th 

ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ 
งานทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี 

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 
 

 7. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
            ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563  ผ่านระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com  ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคมทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
           
 8. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา  
        ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว   หากประสงค์จะสละสิทธิ์  ให้ด าเนินการสละสิทธิ์
ในระบบของสมาคม ทปอ.  ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. ก าหนด  
 
 
 

/9.การช าระ... 

https://student.mytcas.com/
https://e-admission.psu.ac.th/
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      9. การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    สามารถติดตามรายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทาง www.pn.psu.ac.th 
หรือ http://regist.pn.psu.ac.th/main/ 
 
      10. เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    10.1  นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตร ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     10.2  นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านในระดับคะแนนที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
 
 11. การติดต่อสอบถามรายละเอียด 
    กรณีมีปัญหาการสมัครหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อที่ คุณปัทมา  
สุวรรณจ ารูญ  งานวิชาการ  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี โทรศัพท์ 073-337-707 ในวันและเวลาราชการ 
               
 

 ประกาศ ณ วันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 

                        (ลงชื่อ) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 

          ส าเนาถูกต้อง 

     นวรัตน์  ธรรมทศัน์ 

 (นางสาวนวรัตน์  ธรรมทัศน์)       ปัทมา     ร่าง/พิมพ์ 
     นักวิชาการอุดมศึกษา        นวรัตน์   ตรวจทาน 

 
 

 


