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เอกสารหมายเลข 3.3 

 

เอกสารประชาสัมพนัธ์  ครังที    วนัที    26   ตุลาคม   2563 

(ข้อมูลอาจมกีารเปลยีนแปลง โปรดติดตามประกาศรับสมคัรอย่างเป็นทางการ 

ทางเวบ็ไซต์ https://entrance.psu.ac.th ก่อนวนัรับสมคัร) 
                                      

                 โครงการรับนักเรียนทมีีผลการเรียนดี  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประจําปีการศึกษา  2564 (รอบท ี ) 

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

  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   มีนโยบายทีจะส่งเสริม   และรับนกัเรียนทีมีผลการเรียนดี   ในระดบัชนัมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามญั  เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1.  คุณสมบัตทิวัไปของผู้สมคัร 

 1.1   เป็นบุคคลทีอยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

1.2   กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 สายสามญั และจะตอ้งสาํเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2563 

     1.3   เป็นผูที้ไม่มีโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือโรคสาํคญัทีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 

  1.4   เป็นผูที้มีความประพฤติดี 
 

2.  ปฏิทนิดาํเนินการ   

 

กจิกรรม 

 

กาํหนดการ  

เปิดระบบ ปิดระบบ 

ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทาง

เวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com เพือยนืยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสิทธิ 

อ.5 ม.ค. 64 

 

พฤ.14 ม.ค. 64 

 

ลงทะเบียนเพือขอชือผูใ้ช ้(user) และรหสัผา่น (password)  เขา้ระบบ 

ทางเวบ็ไซตที์ https://e-admission.psu.ac.th  

อ.5 ม.ค. 64 

        เวลา 09.30 น. 

พฤ.14 ม.ค. 64 

เวลา 15.30 น.  

รับสมคัรออนไลน์ และแกไ้ขขอ้มูลการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์                         
ที https://e-admission.psu.ac.th 

อ.5 ม.ค. 64 

       เวลา 09.30 น. 

พฤ.14 ม.ค. 64 

     เวลา 23.30 น. 

พิมพใ์บสมคัรและชาํระเงินค่าสมคัรโดย Scan bar code ผา่น Mobile     

Application หรือตู ้ATM  ของธนาคารต่าง ๆ ทีปรากฎทา้ยใบสมคัร         

อ.5 ม.ค. 64 ศ.15 ม.ค. 64 

เวลา  2.3  น. 

ตรวจสอบสถานะการชาํระเงิน และการส่งเอกสารการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์

ที https://e-admission.psu.ac.th 

เริมตรวจสอบไดน้บัจากวนัที 

ผูส้มคัรอพัโหลดเอกสารแลว้ 5 วนัทาํการ 

ประกาศชือผูมี้สิทธิสอบสมัภาษณ์ ทีเวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th พ.  ก.พ. 64 

สอบสมัภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ทีผา่นการคดัเลือกและมีสิทธิ                  

เขา้สอบสมัภาษณ์                         

ส.  ก.พ.64 

 

ประกาศชือผูผ้า่นการสมัภาษณ์ และไดรั้บคดัเลือก ทีเวบ็ไซต ์

https://entrance.psu.ac.th 

 

พ.  ก.พ. 64 

https://entrance.psu.ac.th/
https://e-/
http://www.admissions.psu.ac.th/
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กจิกรรม 

 

กาํหนดการ  

เปิดระบบ ปิดระบบ 

ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและผา่นการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสิทธิในระบบ TCAS 

ทเีวบ็ไซต์ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com 

จ.  ก.พ.64 อ. 3 ก.พ. 64 

 

ประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา ทีเวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th ศ.  ก.พ. 64 

ชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตวัขึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และ

เปิดภาคเรียนที 1/ 2564 

ติดตามรายละเอียดในเวบ็ไซต ์ 

งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวทิยาเขต 
 

 

 

3.   คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร, คณะ / สาขาวิชา ทีเปิดรับ, และจํานวนรับ 

    มหาวทิยาลยั รับนกัเรียนเขา้ศึกษาภายใตโ้ครงการนี จาํนวน   2,845  คน โดยผูส้มคัรจะตอ้งมีคุณสมบติัทวัไป 

       (ตามขอ้ 1) และคุณสมบติัเฉพาะตามที คณะ/สาขาวชิาทีเปิดรับ  ดงัมีรายละเอียดดงันี 
 

   

 3.1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
  จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

10101 วศิวกรรมศาสตร์ 300 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

10102 วศิวกรรมเครืองกล 10 2. มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

10103 วศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 10     2.1  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่  .   

10104 วศิวกรรมสิงแวดลอ้ม 10            (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

10105 วศิวกรรมการผลิต 20     2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.75   

10106 วศิวกรรมเคมี 10            (ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต) 

10107 วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 35     2.3  วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.75   

10108 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 30            (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

10109 วศิวกรรมอุตสาหการ 15  

10110 วศิวกรรมและการจดัการ

นวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) 

60  

10111 วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์ 20  

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 520  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/
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 3.2 คณะวทิยาศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
     จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
 ประกาศรับ 

10200  ประเภทวชิาวทิยาศาสตร์ 50 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

10201  ฟิสิกส์ 15 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

10202  ชีววทิยา 30     2.1 คณิตศาสตร์   ไม่ตาํกวา่ 2.50   

10203  วทิยาการคอมพิวเตอร์ 30           (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต) 

10204  คณิตศาสตร์ 30     2.2 วทิยาศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ 2.50    

10205  เคมี 30            (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

10206  จุลชีววทิยา 35     2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)   

10207  สถิติ 10            (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

10208  เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

 สือสาร 

20                 

10209  เทคโนโลยชีีวภาพ 15  

10210  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 10  

10211  เคมี-ชีววทิยา 15  

10212  วสัดุศาสตร์ 10     

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 300  

 

 3.3 คณะพยาบาลศาสตร์  (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
    จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
 ประกาศรับ 

10401 พยาบาลศาสตร์ 20 1. รับนกัเรียนทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  สายสามญั 

ทีไดค้ะแนนสูงอยูใ่นกลุ่ม 10% (มีหลกัฐานแสดงส่งพร้อมใบสมัคร) 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 20 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 3.50 

   3. มี GPAรวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี  

      3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่ 2.75   

         (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

      3.2 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .   (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต)   

      3.3 วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต)   

หมายเหต ุ   หลกัฐานตามข้อ 1 – 3  ขอให้ส่งพร้อมใบสมคัร   

สาํหรับขอ้ 4 ใหน้าํไปยนืในวนัสอบสมัภาษณ์ 

4. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นตาบอดสีทงัสองขา้งอยา่ง 

   รุนแรงและไม่มีความบกพร่องทางการไดย้นิแบบถาวรทีเป็น 

   อุปสรรคต่อการศึกษาในวชิาชีพ  (มใีบรับรองแพทย์เป็นหลกัฐาน 

   โดยใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์) 
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 3.4 คณะวทิยาการจดัการ (วทิยาเขตหาดใหญ่)  

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
    จาํนวน 

                               คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
 ประกาศรับ 

10501 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 14 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่  .     

 

 

           (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)    

    .  คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .   (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)           

       2.3 วทิยาศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)  

10502 การตลาด 9 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .00 

10503 การเงินและการลงทุน  14 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงันี 

10504 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน 

 

14     2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่  .        

          (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต)          

   2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .75  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)                  

10505 การจดัการไมซ์ 14    2.3 วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)   

10506 บญัชีบณัฑิต 32 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .00 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

 

 

     2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่ .  

          (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

 

 

     2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

         (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

      2.3 วทิยาศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

10507 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 9 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .00 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี  

 

 

     2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่  .              

           (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)     

    2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ตาํกวา่  .   (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)   

       2.3  วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)   

10508 การจดัการ (ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

 

13 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .75 

. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงันี 

    2.1  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่ .   

            (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต)  

    .   วทิยาศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

10509 รัฐประศาสนศาสตร์ 17 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .00 

   . มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงันี 

 

 

     2.1  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ .  

            (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต)  

    .   วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
    จาํนวน

ประกาศรับ 
                               คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 

10510 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 14 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ .75 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

 

     ดงันี 

    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่ .    

          (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

       2.2 คณิตศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

10511 การตลาด 18 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ .00 

10512 การเงินและการลงทุน 14  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

10513 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน 

14     ดงันี            

    .   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)   ไม่ตาํกวา่  3.00 

10514 การจดัการไมซ์ 

 

 

14             (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

     2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  

            (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต)  

10515 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 18 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ .00 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

 

     ดงันี  

    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่ 2.75  

         (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

       2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)   

10516 บญัชีบณัฑิต 32 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ .00 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

 

     ดงันี  

   2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่  .  

         (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต)    

      2.2 คณิตศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ .   (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)  

10517 การจดัการ (ภาษาองักฤษ) 19 . มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ไม่ตาํกวา่ .75 

 

 

 . มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   

    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ .  

    (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต)     

10518 รัฐประศาสนศาสตร์ 25 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.25 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

        

     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ .   

    (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต)     

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 304  
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 หมายเหต ุคณะวทิยาการจดัการ  

 1.  เงือนไขสําหรับผู้ได้รับการคดัเลือกและได้รับทุน 

  1.1 ในระดบัมธัยมศึกษาชนัปีที 6 ตอ้งรักษาระดบั GPAX (รวม  ภาคเรียน) ไม่ตาํกวา่ .   จึงไดรั้บทุนการศึกษา  

                 หากผลการเรียนตาํกวา่ทีกาํหนด คณะยงัรับเขา้ศึกษา  แต่จะไม่ไดรั้บทุนการศึกษา 

 2. สิทธิพเิศษทจีะได้รับ (ยกเวน้สาขาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)) 

  .   เมือเขา้ศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เกรดเฉลียสะสมในแต่ละปีการศึกษาตอ้ง   

                ไม่ตาํกวา่ .  และมีรายละเอียดดงันี 

                       . .   ตอ้งมี Portfolio รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือเป็นผูจ้ดักิจกรรมไม่นอ้ยกวา่  ครังต่อปี 

                       . .   ตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบของมหาวทิยาลยัและเป็นตน้แบบทีดี 

                       . .   ตอ้งอุทิศเวลาในการทาํกิจกรรมทางวชิาการของคณะวทิยาการจดัการ 

  .  ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาปกติ ซึงมีมูลค่าทุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

                 ของคณะไม่เกิน 13,000 บาทต่อปีการศึกษา จาํนวน  ทุน โดยนกัศึกษาจะตอ้งรักษาระดบัผลการศึกษาเฉลีย 

                 สะสม เมือสินปีการศึกษาไม่ตาํกวา่ .   จึงจะไดรั้บทุน ซึงจะพิจารณาจากจดัลาํดบั เกรดเฉลียสะสมสูงสุดของ 

                 ปีการศึกษานนั ๆ ทงันีตอ้งไม่ตาํกวา่ 3.00  

       2.3  หากในปีการศึกษาใดทีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัผลการเรียนเฉลียสะสม .  ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมี 

                   ผลการเรียนเฉลียสะสมเกิน .  ในภายหลงัใหถื้อวา่สิทธิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัสินสุด 
 

 

 3.5 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ(วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

10601 เกษตรศาสตร์ 10 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

10602 สตัวศาสตร์ 10 2. มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

10603 วาริชศาสตร์ 10     ต่าง ๆ ดงันี 

 

 

    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.75  

         (ไม่นอ้ยกวา่  .  หน่วยกิต)  

      2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.75  (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

      2.3 วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.75  (ไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต) 

   . มี Portfolio  (ใหน้าํมายนืในวนัสอบสมัภาษณ์) 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 30     
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 3.6 คณะเภสัชศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
    จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
 ประกาศรับ 

10701  เภสชักรรมอุตสาหการ 30 1  มี  GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 3.50 

10702  การบริบาลทางเภสชักรรม 21 2  มี  GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ต่างๆ ดงันี 

       2.1 ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่ 3.50      

       2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 3.50   (ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต) 

       2.3 วทิยาศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ 3.50  (ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต) 

       2.4 ภาษาองักฤษ ไม่ตาํกวา่ 3.50   

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 51     2.5 สงัคมศึกษา  ไม่ตาํกวา่ 3.50    

 

หมายเหต ุ

 1.   ตอ้งมีคุณสมบติัทีจะปฏิบติังานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐไดห้ลงัจากสาํเร็จการศึกษาแลว้ โดยตอ้ง

สามารถทาํสญัญาผกูพนัฝ่ายเดียว หรือสญัญาปลายเปิดกบัรัฐบาล ตามระเบียบและเงือนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลยั 

 2. ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ 

ปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ดงัต่อไปนี 

   2.1   มีปัญหาทางจิตเวชขนัรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนแอง และ/หรือผูอื้น  เช่น โรคจิต (psychotic disorders) 

      โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ 

     (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders 

      รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

   2.2   เป็นโรคติดต่อในระยะอนัตรายทีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ตอ่ผูรั้บบริการ และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  

   2.3   เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ และ 

    การประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

   2.4   มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  

   2.5   มีความผิดปกติในการไดย้นิทงัสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิทีความถี 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล 

      และความสามารถในการแยกแยะคาํพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติ 

    ของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน 

     และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  

  2.6   มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งทีดี เมือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12 หรือ 

    20/40 และแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

  2.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ซึง 

    ผูส้มคัรทุกรายจะตอ้งทาํการทดสอบความสามารถในการมองเห็นและแยกสีในวนัทีทาํการทดสอบสมัภาษณ์   

 

 สาํหรับปัญหาสุขภาพ หรือโรคในขอ้ 2  ใหค้ณะกรรมการสมัภาษณ์ทีคณะเภสชัศาสตร์แต่งตงั เป็นผูพิ้จารณาตดัสิน ซึงผลการ

ตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีสินสุด  
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 3.7 คณะทนัตแพทยศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

10801 สาขาทนัตแพทยศาสตร์ 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.50 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ต่าง ๆ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.  วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  20  หน่วยกิต)  

   2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

   2.3  ภาษาองักฤษ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  9.5 หน่วยกิต) 

   2.  ภาษาไทย  และสงัคมศึกษา  แต่ละกลุ่มสาระไม่ตาํกวา่  .  

. มีผลการเรียนรู้ทางภาษาองักฤษทีมีอายไุม่เกิน  ปี  

    นบัถึงวนัสมคัร 

    3.1  TOEFL (Internet-based) ไม่ตาํกวา่   

    3.2  IELTS  ไม่ตาํกวา่ .  

    3.3  PSU-TEP 73 หรือ CU-TEP 80 หรือเทียบเท่า 

. มีคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทย- 

ศาสตรบณัฑิต  ตามประกาศของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในเวบ็ไซต ์https://www.dent.psu.ac.th/ 

Unit/student/index.php/2017-04-21-07-40-54.html 

5. จดหมายรับรองจากอาจารยป์ระจาํชนัหรืออาจารยที์ปรึกษาหรือ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน (Letter of recommendation อยา่งนอ้ย  ท่าน 

เขียนแนะนาํวา่ผูส้มคัรมีความเหมาะสมทีจะเป็นทนัตแพทย ์

เพราะอะไร 

. ตอ้งมี Portfolio ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

    .   ประวติัส่วนตวั 

    .   กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนต์่อสงัคม หรือจิตอาสา 

    .   เขียนเรียงความภาษาองักฤษ (Personal essay) ในหวัขอ้ 

ทีกาํหนด (ความยาว ,  คาํ หรือไม่เกิน  หนา้ A4) ในวนัสมคัร 

7.  สาํเนาใบเกียรติบตัร หรือประกาศนียบตัรทีระบุชือผูไ้ดรั้บรางวลั 

รายละเอียดรางวลัในกรณีทีไม่ไดรั้บเกียรติบตัรแต่ไดรั้บโล่หรือ 

ถว้ยรางวลั หรือรางวลัในรูปแบบอืนใหแ้นบรูปรางวลัทีไดแ้ละ 

รายละเอียดอยา่งชดัเจน 

. เกณฑก์ารตดัสิน พิจารณาจาก Portfolio, recommendation เรียง 

ความภาษาองักฤษ รางวลัทีไดรั้บ และคะแนนภาษาองักฤษ รวมถึง 

กระบวนการสอบสมัภาษณ์แบบ Multiple mini interview (MMI) 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 5     
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 3.8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

10901 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 40 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

10902 เทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ 20 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

10903 เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 10     ต่าง ๆ ดงันี  

 อาหาร      2.1  ภาษาไทย ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 70     2.2  สงัคมศึกษา ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 

 หมายเหตุ  เมือสาํเร็จการศึกษา ชนั ม.6 ตอ้งมี 

    2.3  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

           (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

 ผลการเรียนในกลุ่มสาระต่อไปนี     .   คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

 - วทิยาศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต      2.5  วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

 - คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

          

 

 3.9 คณะศิลปศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
  จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

11001 ภาษาไทยประยกุต ์ 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 3.25 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      ต่าง ๆ ดงันี 

      2.1 ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่  .  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

 

 

    2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่  .   

         (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

11002 ภาษาองักฤษ 

 

 

 

5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.25 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่  .   

    (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

11003 ภาษาจีน 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )  ไม่ตาํกวา่ .  

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่ .   

    (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

11004 ภาษาจีน (แผน + ) 5 .มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ไม่ตาํกวา่ .  

 

 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ตาํกวา่  2.75 

     (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 



 10 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
  จาํนวน

ประกาศรับ 
คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 

11005 ชุมชนศึกษาเพือการพฒันาทียงัยนื              

 

10 

 

1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00                     

2. มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      ต่าง ๆ ดงันี 

      2.1 สงัคมศึกษา  ไม่ตาํกวา่  .   (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

 

 

    2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่  .  

         (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

11006                                                                  

 

 

 

การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการ

บริการ 

 

 

        10 

 

 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )  ไม่ตาํกวา่ .  

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  6      

หน่วยกิต) 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 45   
 

       3.10 คณะนิตศิาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

11101 นิติศาสตร์(ภาคปกติ) 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่  หน่วยกิต และวทิยาศาสตร์ 

    ไม่ตาํกวา่    หน่วยกิต 

11102 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่  หน่วยกิต และวทิยาศาสตร์ 

    ไม่ตาํกวา่    หน่วยกิต 

11103 นิติศาสตร์(ภาคปกติ) 15 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่  หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศ 

    (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่    หน่วยกิต 

11104 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 15 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .75 

 

 

 . มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่  หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศ 

    (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่    หน่วยกิต 

11105 นิติศาสตร์(ภาคปกติ) 15 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่    หน่วยกิต 

11106 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .75 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม  90     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่    หน่วยกิต 
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 หมายเหตุ   ประเภทวชิานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) จดัการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์  

     เวลา 17.00-20.30 น. และวนัเสาร์-วนัอาทติย์ เวลา 09.00-17.00 น. 
 

  3.11  คณะเศรษฐศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

11201 เศรษฐศาสตร์ 65 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ต่าง ๆ ดงันี 

      2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

 

 

    2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ .  

         (ไม่นอ้ยกวา่  7   หน่วยกิต) 

11202 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ 

จดัการ 

10 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

. มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ในกลุ่มสาระการ 

       เรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

      2.  คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ .  

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 75          (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 
 

 3.12  คณะการแพทย์แผนไทย (วทิยาเขตหาดใหญ่) 
 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จาํนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธิสมคัร 
ประกาศรบั 

11301 การแพทยแ์ผนไทย 50 1. รับนกัเรียนทีมีจาํนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

    ( ) วทิยาศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต  

    (2) คณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต 

    ( ) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต 

   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ไม่ตาํกวา่  3.25 

 

 

 

  

 

 

 

 

. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    (1) วทิยาศาสตร์  (2) คณิตศาสตร์  (3) ภาษาต่างประเทศ 

    (ภาษาองักฤษ) โดยแต่ละกลุ่มสาระตอ้งได ้ ไม่ตาํกวา่ 3.25 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 50   
 

 เงือนไขในการรับเข้าศึกษา 

 1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาคณะการแพทยแ์ผนไทย จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง  และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ

พิการ หรือตาบอดสีทีมีระดบัปานกลางขึนไป  

2. เมือจบการศึกษาชนัมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

(1) วทิยาศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต  (2)  คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต (3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 



 12 

 3.13  คณะเทคนิคการแพทย์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

11401 เทคนิคการแพทย ์ 20 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน  ไม่ตาํกวา่ 3.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

   2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 3.50  ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต  

   2.2 วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 3.50   ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต 

   2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.50 

3. มี Portfolio  ไม่เกิน   หนา้ (ไม่รวมปก) 

4. เมือจบการศึกษาชนัมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งมีจาํนวน 

    หน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) วทิยาศาสตร์ 

   ไม่นอ้ยกวา่  22 หน่วยกิต  (2)  คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 20     12  หน่วยกิต 

 

หมายเหต ุ  ผูส้มคัรตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

                       การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์ดงัต่อไปนี 

1. มีปัญหาทางจิตเวชขนัรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนแอง และ/หรือผูอื้น  เช่น โรคจิต (psychotic  disorders)  

โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders)  โรคบุคลิกภาพผิดปกติ  

(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ  borderline personality disorders รวมถึง

ปัญหาทางจิตเวชอืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

2. เป็นโรคติดต่อในระยะอนัตรายทีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ และการประกอบวชิาชีพเทคนิค 

การแพทย ์

3. เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ  

                               และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

4. มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

5. มีความผิดปกติในการไดย้นิทงัสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิทีความถี -  เฮิรตซ์ สูงกวา่  เดซิเบล 

                               และความสามารถในการแยกแยะคาํพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ  จากความผิดปกติ 

                               ของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ       

                               ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

   6.    มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งทีดี เมือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ /   

                              หรือ /  และแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบ 

                              วชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

            7.   มีความผิดปกติในการแยกสีอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพ 

                              เทคนิคการแพทย ์ซึงผูส้มคัรทุกรายจะตอ้งมีใบรับรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน   

                             โดยจกัษุแพทยรั์บรองวา่ “ไม่มีภาวะตาบอดสีขนัรุนแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยอาจจะผา่น 

                             การตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึงผลการตรวจจะตอ้งไม่มีเสน้ตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั  เสน้ 

                             ทีถือวา่เป็นตาบอดสีขนัรุนแรง  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย) 

                             โดยใหน้าํไปยนืในวนัสอบสมัภาษณ์ 
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                        ในกรณีทีมีปัญหาการวนิิจฉยัคุณสมบติัทวัไป  คุณสมบติัเฉพาะ  และความพร้อมทางการศึกษาของผูส้มคัรหรือ 

ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา   คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกฯ  สงวนสิทธิทีจะเป็นผูต้ดัสิน  และถือเป็นยติุ หากปรากฎในภายหลงัวา่  

ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัทวัไป หรือคุณสมบติัเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาขอ้ใดขอ้หนึง ผูส้มคัรจะถูกตดัสิทธิจากการ 

คดัเลือกครังนี  และแมว้า่จะไดล้งทะเบียนเขา้ศึกษาแลว้ ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา 

 

 3.14  วทิยาลยันานาชาต ิ(วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

11501  สือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั 45 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

  (หลกัสูตรนานาชาติ)  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการ 

       เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00   

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 45     (ไม่นอ้ยกวา่  .   หน่วยกิต) 

 

   หมายเหต ุ 1.  มอบทุนอุดหนุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาผูผ้า่นการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ผา่นระบบ TCAS รอบที  

                            ทุนละ ,  บาท  ต่อภาคการศึกษา เฉพาะภาคการศึกษาที  ในปีการศึกษาแรกเท่านนั (จาํนวน  ทุน 

                            ต่อโรงเรียน  หากมีผูผ้า่นเกณฑเ์กินกวา่  คน  จากโรงเรียนเดียวกนัใหค้ณะกรรมการวทิยาลยันานาชาติ 

                            เป็นผูมี้อาํนาจในการวนิิจฉยัชีขาด) 

                2.   การสอบสมัภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ หากไม่ผา่นเกณฑจ์ะถูก 

                             ปรับตกสมัภาษณ์    

 

 3.15  คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

11601 สตัวแพทยศาสตร์ 4 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 3.25 

 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการ  

    เรียนรู้ต่าง ๆ  ดงันี 

    2.1 วทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา ไม่ตาํกวา่ 3.25 

           (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

    2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.25 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 4           (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)  
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3.16 คณะศึกษาศาสตร์ (วทิยาเขตปัตตานี) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

20101 คณิตศาสตร์   5 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .  

20102 วทิยาศาสตร์ทวัไป    5 2. มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ในกลุ่มสาระการ 

20103 ชีววทิยา  5     เรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี   

20104 ฟิสิกส์   5     2.1  คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 

       2.2  วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .   (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

20105 เคมี   3 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .  

   

2. มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ในกลุ่มสาระการ 

    เรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

    2.1  คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

       2.2  วชิาเคมี ไม่ตาํกวา่ .   (ไม่นอ้ยกวา่ 7.5 หน่วยกิต) 

20106 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประเมินทาง

การศึกษา 

6 . มี GPAX รวม  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 

        การเรียนรู้ต่างๆ ดงันี 

         -  คณิตศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต) 

         -  วทิยาศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 

20107 พลศึกษา  2  1. มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00              

    2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        สุขศึกษา และพลศึกษา ไม่ตาํกวา่ 3.00  (ไม่นอ้ยกวา่ 

          หน่วยกิต) 

20108 เทคโนโลยดิีจิทลัและสือสารการศึกษา 13  1. มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00              

    2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.75  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

20109 ภาษาไทย 3  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

      2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) 

          ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดงันี 

          -  ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่ 3.50  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

     

     -  ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่   

        หน่วยกิต) 

20110 สุขศึกษา     11  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

       2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )  

           ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  

           (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน

ประกาศ 
คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 

20111 

 

จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว  

 

3 

 

 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

 2.  มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ในกลุ่มสาระ 

   

     การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

      -  ภาษาไทย ไม่ตาํกวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

            -  สงัคมศึกษา ไม่ตาํกวา่ .   (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

20112    ศิลปศึกษา 5 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

      2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

           -  ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

           -  สงัคมศึกษา  ไม่ตาํกวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

           -  วทิยาศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

20113 ภาษาองักฤษ   5   1. มี GPAX รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

        2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  จาํนวนรับทงัคณะรวม 71        ภาษาต่างประเทศไม่ตาํกวา่ 3.25 (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต)  
  

 

     3.17 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วทิยาเขตปัตตานี)    (อยู่ระหว่างดาํเนินการปรับปรุง ทุกสาขา) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

20201 เทคโนโลยยีาง   20  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)    

 20202 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลิตพืช)   20     ไม่ตาํกวา่ 2.50 

 20203 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลิตสตัว)์   20  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ใน 

 20204 คณิตศาสตร์ประยกุต ์  20      กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

 20205 เคมี-ชีววทิยา   20      - คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่  2.50 (ไม่นอ้ยกวา่    

20206 เคมีอุตสาหกรรม   20          หน่วยกิต) 

20207 ฟิสิกส์   20      - วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่  2.50  (ไม่นอ้ยกวา่   

20208 เทคโนโลยกีารประมง    20          หน่วยกิต) 

20209 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  20  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)    

20210 โภชนศาสตร์และการกาํหนดอาหาร   20     ไม่ตาํกวา่ 2.75 

    2. มี GPA รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม 

        สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.75 

         (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)      

         และวทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่  2.75     

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 200       (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 
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 3.18  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วทิยาเขตปัตตานี) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
   จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

20301 บริหารธุรกิจ แขนงวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) 

    ไม่ตาํกวา่ 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )  ในกลุ่ม 

    สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ตาํกวา่ .  

3. มีหน่วยกิตในการเรียนรู้ ดงันี 

    -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

    -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

    -  ภาษาองักฤษ (ไม่นอ้ยกวา่ .  หน่วยกิต) 

20302 บริหารธุรกิจ แขนงวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) 

      ไม่ตาํกวา่ 2.50 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่ม           

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  

3.  มีหน่วยกิตในการเรียนรู้ ดงันี 

     -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 

     -  คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

     -  ภาษาองักฤษ  (ไม่นอ้ยกวา่  .  หน่วยกิต) 

20303 บริหารธุรกิจ แขนงวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

    ไม่ตาํกวา่ 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่ม  

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  

3.  มีหน่วยกิตในการเรียนรู้ ดงันี 

     -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต) 

     -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

     -  ภาษาองักฤษ  (ไม่นอ้ยกวา่ .  หน่วยกิต) 

20304 บริหารธุรกิจ แขนงวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) 

ไม่ตาํกวา่ 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่ม  

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .  

3.  มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันี 

       -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

       -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

       -  ภาษาองักฤษ (ไม่นอ้ยกวา่ .  หน่วยกิต) 
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รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา    จาํนวน 

ประกาศรับ 
คุณสมบติัผูมี้สิทธิสมคัร 

20305 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ 5 

 

 

 

 

 

 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

   ไม่ตาํกวา่  .  

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่ม  

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .25 

3.  มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงันี 

      -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต)  

      -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

      -  ภาษาองักฤษ  (ไม่นอ้ยกวา่ .  หน่วยกิต) 

20306 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )  

   ไม่ตาํกวา่  .  

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่ม  

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .25 

3. มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันี 

       -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต)  

       -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

       -  ภาษาองักฤษ (ไม่นอ้ยกวา่ .  หน่วยกิต) 

20307 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )  

ไม่ตาํกวา่ 2.50   

20308 ภาษาและวรรณคดีไทย 10  1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )   

      ไม่ตาํกวา่ .  

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่ม   

   สาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ตาํกวา่ .    

20309 ภาษาจีน 10      มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )   

20310 ภาษามลาย ู 10     ไม่ตาํกวา่  2.50 

20311 มลายศึูกษา 10  

20312 ภาษาองักฤษ 15 1. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม.4-ม. )  

   ไม่ตาํกวา่ 3.00 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. )   

   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

    (ภาษาองักฤษ)   ไม่ตาํกวา่  .  

               จาํนวนรับทงัคณะรวม 87  
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 3.19 คณะวทิยาการอสิลามศึกษา (วทิยาเขตปัตตาน)ี 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
   จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

20401 

20402 

นวตักรรมธุรกิจอิสลาม 

อิสลามศึกษา 

5 

5 

           มี GPAX รมว  ภาคเรียน (ม. -ม. )   

           ไม่ตาํกวา่ 2.75 

20403 

20404 

อิสลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  

กฎหมายอิสลาม 

5 

5  

20405 

 

การสอนอิสลามศึกษา  

 

         5 

 

มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

ไม่ตาํกวา่  3.00 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 25  

 

 3.20 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วทิยาเขตปัตตานี)    (อยู่ระหว่างดาํเนินการปรับปรุง  ทัง    สาขา) 
 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

20501 

 

ทศันศิลป์ 

     
20502 

 

 

ออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 

 

 

 

    

20503 

 

ออกแบบแฟชนัและเครืองแต่งกาย 

   

 จาํนวนรับทงัคณะรวม   

  

 

หมายเหตุ   สาขาวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ควรมีความเขา้ใจเกียวกบัพืนฐานการออกแบบหรือ 

                   มีพืนฐานทางดา้นศิลปะ 
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 3.21 คณะวทิยาการสือสาร (วทิยาเขตปัตตาน)ี 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

20601 นิเทศศาสตร์  5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

20602 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร-   1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 เพือการจดัการ  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   

    ต่าง ๆ ดงันี 

    2.1   คณิตศาสตร์  ไม่ตาํกวา่  3.00   (รวมไม่นอ้ยกวา่ 

            12  หน่วยกิต)  

    2.2   วทิยาศาสตร์   ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต 

    2.3   ภาษาองักฤษ  ไม่นอ้ยกวา่  7.5  หน่วยกิต     

20603 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร-                   3 1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 
 เพือการจดัการ  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้        

   

    ต่าง ๆ ดงันี 

2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ .   (รวมไม่นอ้ยกวา่ 

 หน่วยกิต)  

       2.2   วทิยาศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

       2.3   ภาษาองักฤษ  (ไม่นอ้ยกวา่  .   หน่วยกิต)     

20604 นวตักรรมการออกแบบสือ 3 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม  11  

 

 เงือนไข/สิทธิพเิศษ 

1.  หลงัจากสาํเร็จการศึกษาระดบั ม.6 แลว้ (รวม  ภาคเรียน) ตอ้งมี GPAX ไม่ตาํกวา่ .  จึงจะไดรั้บทุนการศึกษา หากผล  

     การเรียนตาํกวา่ทีกาํหนด  คณะยงัคงรับเขา้ศึกษา  แตจ่ะไม่ไดรั้บทุนการศึกษาจากคณะ  

2.  ทุนการศึกษาตลอดหลกัสูตรเป็นเงินรวม 0,000 บาท แบ่งจ่ายเมือสินปีการศึกษา ปีละ ,  บาท  โดยจะตอ้งรักษาระดบัผลการ  

     เรียนเฉลียสะสมเมือสินปีการศึกษาไม่ตาํกวา่ .  จึงจะไดรั้บทุน  

.  หากในปีการศึกษาใดทีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัผลการเรียนเฉลียสะสม 2.75 ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมีผลการเรียน 

    เฉลียสะสมเกิน .  ในภายหลงั ใหถื้อวา่สิทธิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัสินสุด 

4. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ จดัสรรทุนใหก้บัโครงการนี    ทุน หากมีผูผ้า่นการคดัเลือกเกินกวา่จาํนวนทีกาํหนด สาขาวชิาจะ 

    ดาํเนินการคดัเลือกผูเ้ขา้รับทุนอีกครังเมือเปิดภาคการศึกษา 

5. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพือการจดัการ และสาขาวชิานวตักรรมการออกแบบสือ   จดัสรรทุนใหก้บั  

   โครงการนี  สาขาวชิาละ   ทุน 
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 3.22 คณะรัฐศาสตร์ (วทิยาเขตปัตตานี) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

20701 การปกครอง 25  

20702 การปกครองทอ้งถิน 15            มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

20703 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 20  

20704 นโยบายสาธารณะ 10  

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 70  

 

 3.23 คณะพยาบาลศาสตร์ (วทิยาเขตปัตตาน)ี 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

20801 พยาบาลศาสตร์ 40 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   

2. เป็นผูที้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสาํคญัทีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 

   3. ตอ้งไม่เป็นตาบอดสีทงัสองขา้งอยา่งรุนแรงทีเป็นอุปสรรค  

   

ต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบติัในวชิาชีพ (มใีบรับรองจกัษุแพทย์ 

จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน โดยนําไปยนืในวนัสอบ 

สัมภาษณ์) 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 40  

 

 3.24 คณะการบริการและการท่องเทยีว (วทิยาเขตภูเกต็) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

30101 การจดัการการบริการ  27  1.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  

         ไม่ตาํกวา่  2.75 

30102 การจดัการการท่องเทียว   27  2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

         การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงันี 

30103 การจดัการนวตักรรมการบริการ 15      - คณิตศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ 2.25 

             - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 69   
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 เงือนไข/สิทธิพเิศษ 

 1.  หลงัจากสาํเร็จการศึกษาระดบั ม.6 แลว้หากมีผลการเรียนไม่ตาํกวา่เกณฑ ์ดงัต่อไปนี จะไดรั้บทุนการศึกษาจากคณะ  

   จาํนวน 10,000 บาท ทงันี ตอ้งมี GPAX ไม่ตาํกวา่ 3.50 และมี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 

    2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 3.00   

 2.  ขณะทีศึกษาในคณะจะตอ้งลงทะเบียนฯ อยา่งนอ้ย 15 หน่วยกิต/ ภาคการศึกษา หรือ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการ 

   ศึกษาทีคณะกาํหนด (ไม่รวมภาคการศึกษาทีมีการฝึกปฏิบติังาน) และจะตอ้งไดเ้กรดเฉลียสะสมไม่ตาํกวา่ 3.50  

   จึงจะได ้รับทุนการศึกษา15,000 บาท ทุกภาคการศึกษา  

  3.   หากในภาคการศึกษาใดทีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉลียสะสม  3.50 ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมีเกรด 

   เฉลียเกิน 3.50 ในภายหลงั  ใหถื้อวา่สิทธิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัสินสุด 

 

 3.25 คณะวเิทศศึกษา (วทิยาเขตภูเกต็)     

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

30201 ธุรกิจระหวา่งประเทศ : จีน  15 1.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.50 

30202 นานาชาติศึกษา  2.  มี GPA  รวม  ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระ 

 - วชิาเอกจีนศึกษา 6      การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 - วชิาเอกเกาหลีศึกษา 3      ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 - วชิาเอกไทยและอาเซียนศึกษา 3  
 - วชิาเอกยโุรปศึกษา 3  
 จาํนวนรับทงัคณะรวม 30         

 

 

เงือนไข/สิทธิพเิศษ/รายละเอยีดทุนการศึกษา 

            1.  ทุนละ  ,   บาท  ต่อภาคเรียน  จาํนวน    ทุน  

            2.  ทุนละ  ,   บาท  ต่อภาคเรียน  จาํนวน    ทุน  

 

เกณฑ์การคดัเลือก 

  .  คดัเลือกจากนกัศึกษาทีผา่นเกณฑต์ามโครงการรับนกัเรียนทีมีผลการเรียนดีและไดค้ะแนนสอบสมัภาษณ์สูงทีสุด จะ

ไดรั้บทุนในกลุ่มที  เมือครบจาํนวนนกัศึกษาลาํดบัต่อไปจะไดรั้บทุนกลุ่มที  จนครบตามจาํนวนรับ 

  .  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนไม่ตาํกวา่  หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือตามทีคณะกาํหนด 

  .  นกัศึกษาจะตอ้งมีผลการเรียน (GPA) ของภาคการศึกษาทีลงทะเบียนไม่ตาํกวา่ .  (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) 

หากในภาคการศึกษาใดทีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉลียสะสม .  ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมีเกรดเฉลียใน .   

ในภายหลงั ใหถื้อวา่สิทธิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัสินสุด 
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 3.26 คณะเทคโนโลยแีละสิงแวดล้อม (วทิยาเขตภูเกต็) 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

30301 

 

 

เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศสิงแวดลอ้ม 

 

 

40 

 

 

1.  มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ไม่ตาํกวา่  .  

2.  รับผูที้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          

     ไม่ตาํกวา่    หน่วยกิต 

30302 

 

 

วทิยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการ 

ชายฝัง 

 

40 

 

 

1.  มี GPAX  รวม  ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ .  

2. รับผูที้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

    2.1  วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 12  หน่วยกิต) 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 80     2.2   คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 
 

 3.27 วทิยาลยัการคอมพวิเตอร์ (วทิยาเขตภูเกต็) 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

30501 

 

 

การคอมพิวเตอร์ 

 

 

50 

 

 

1.  รับผูที้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          

     (ไม่นอ้ยวา่    หน่วยกิต)            

2.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 2.25                 

30502 ธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 50 1.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.25 

30503 

 

 

วศิวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 

 

50 

 

 

. มี GPAX รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ไม่ตาํกวา่ .  

2.  รับผูที้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี                          

     2.1  วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 12  หน่วยกิต) 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 150       2.2   คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 
 

หมายเหต ุ มทุีนยกเว้นค่าเล่าเรียนตามหลกัสูตร โดยสามารถตดิตามรายละเอยีดในการสมคัรรับทุนดงักล่าวไดที้ 

               เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
 

 3.28 คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม (วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน)ี 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

40101 เคมีเพืออตุสาหกรรม 8 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.50 

40102 เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมวสัดุ 8 2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระ            

40103 เทคโนโลยสีารสนเทศ 5     การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงันี 

40104 สิงแวดลอ้มเพือความยงัยนื 8      - วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

40105 การจดัการงานวศิวกรรม 9      - คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต) 

40106 เทคโนโลยสีารสนเทศ 4 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.50     

   

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้      

   ต่าง ๆ  ดงันี  

   -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

   -  ภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)       
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รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวน

ประกาศรับ 
คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 

40107 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 18 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระ 

        การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงันี 

        - วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) ไม่ตาํกวา่ .    

   

     - คณิตศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

       ไม่ตาํกวา่ 2.50 

   

     - ภาษาต่างประเทศ ไม่ตาํกวา่ 2.50 

     - สงัคมศึกษา ไม่ตาํกวา่  .  

     -  ภาษาไทย  ไม่ตาํกวา่  .  

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 60   

     

3.29 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ (วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน)ี 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

40201 การจดัการธุรกิจ 16 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

40202 การจดัการธุรกิจการท่องเทียว 18  

40203 การจดัการรัฐกิจ 18  

40204 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 8 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

 40205 บญัชีบณัฑิต 8 2. มี GPA รวม  ภาคเรียน (ม. -ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   

    ต่าง ๆ ดงันี 

     - คณิตศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่ 0 หน่วยกิต) 

    -  ภาษาต่างประเทศ (รวมไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต) 

40206 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 9 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

40207 บญัชีบณัฑิต 8 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ต่าง ๆ ดงันี 

   
    - วทิยาศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

    - คณิตศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 85  

    

 3.30 โครงการจดัตงัคณะนวตักรรมการเกษตรและประมง (วทิยาเขตสุราษฎร์ธาน)ี 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

40301 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 20 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.50 

40302 ทรัพยากรประมง 20 2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 40303 

 

 

เทคโนโลยอีาหาร 

 

               จาํนวนรับทงัคณะรวม 

20 

 

60 

    ต่าง ๆ ดงันี 

   - วทิยาศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

   -  คณิตศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 
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 3.31 วทิยาลยันานาชาต ิ (วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

40401 ภาษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจ 63  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 3.00 

 (หลกัสูตรปกติ)   

40402 ภาษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจ 10  

 (หลกัสตูร + )   

40403 ภาษาจีนเพือการสือสารทางธุรกิจ 15  

 (นานาชาติ)   

 จาํนวนรับทงัคณะรวม 88  

 

 3.32 คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ (วทิยาเขตตรัง) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

50101 การจดัการรัฐกิจ 25 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

        การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงันี 

   

     2.1 คณิตศาสตร์  ไม่ตาํกวา่ 2.50  (ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต) 

     2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ตาํกวา่ 2.50 

           (ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต) 

             จํานวนรับทงัคณะรวม 25  

 เงือนไขพเิศษทไีด้รับเมือคณะรับเข้าศึกษา 

 1.  หากผลการเรียนในภาคปกติ (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ทีลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 5 หน่วยกิต หรือตามแผน  

   การศึกษาทีคณะกาํหนด และไดเ้กรดไม่ตาํกวา่ 3.25 จะไดรั้บทุนการศึกษา 4,000 บาททุกภาคการศึกษา 

  2.  หากภาคการศึกษาใดทีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉลีย 3.25 ได ้แมว้า่นกัศึกษาจะมีเกรดเฉลียเกิน 3.25  

   ในภายหลงัใหถื้อสิทธิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัสินสุด 

 3.33 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วทิยาเขตตรัง) 

 

รหัส ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จาํนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธิสมคัร 
ประกาศรับ 

50201 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม. ) ไม่ตาํกวา่ 2.75 

   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 

   

   เรียนรู้ต่าง ๆ ดงันี 

   2.1 วทิยาศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.50  

   2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ตาํกวา่ 2.50  มีจาํนวนหน่วยกิต 

         ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่   หน่วยกิต 

 จาํนวนรับทงัคณะรวม  30      
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 เงือนไขพเิศษทไีด้รับเมือคณะรับเข้าศึกษา 

 1.  หากผลการเรียนในภาคปกติ (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ทีลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 5 หน่วยกิต หรือตามแผน  

   การศึกษาทีคณะกาํหนด และไดเ้กรดไม่ตาํกวา่ 3.25 จะไดรั้บทุน การศึกษา 4,000 บาททุกภาคการศึกษา 

  2.  หากภาคการศึกษาใดทีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉลีย 3.25 ได ้แมว้า่นกัศึกษาจะมีเกรดเฉลียเกิน 3.25  

   ในภายหลงัใหถื้อสิทธิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัสินสุด 

 

4.   การสมคัร 

4.1 ผูส้มคัรสามารถเลือกสมคัรได ้1 รหสัคณะ/ประเภทวชิา  

       ผูส้มคัรตอ้งตรวจคุณสมบติัทวัไปของตนเอง (ตามข้อ 1) และคุณสมบติัเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวชิา (ตามข้อ 3)     

       หากปรากฏในภายหลงัวา่ ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หนึง หรือหลกัฐานทีใชป้ระกอบการสมคัรเป็นเทจ็ จะถูก 

  ตดัสิทธิการเขา้ศึกษา  แมว้า่จะผา่นการคดัเลือกไดเ้ขา้ศึกษาแลว้ ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา และไม่คืนเงิน 

  ค่าสมคัรใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 

 4.2  ขนัตอนการสมคัร 

               (1)   ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต ์  https://student.mytcas.com  

เพือยนืยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสิทธิ ตงัแต่วนัองัคารที 5 มกราคม 2564  ถึงวนัพฤหสับดีที 14 มกราคม  2564   

(2)    ลงทะเบียนเพือขอชือผูใ้ช(้user) และรหสัผา่น (password) เขา้ระบบทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th   

 ตงัแต่วนัองัคารที 5 มกราคม  2564 เวลา 09.30 น. ถึงวนัพฤหสับดีที 14 มกราคม  2564  เวลา 15.30 น.  

(3) สมคัรออนไลน์ และแกไ้ขขอ้มูลการสมคัรทางเวบ็ไซต ์ https://e-admission.psu.ac.th  ตงัแต่วนัองัคารที  5 มกราคม 

 2564   เวลา 09.30 น.  ถึงวนัพฤหสับดีที  14  มกราคม   2564  เวลา 23.30 น. หากพน้กาํหนดนีจะไม่อนุญาตให ้

 แกไ้ขขอ้มูล  

 4.3 การชาํระเงินค่าสมคัร 

        ใหผู้ส้มคัรพิมพใ์บสมคัรจากเวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th  หรือ https://e-admission.psu.ac.th 

            เพือนาํไปชาํระเงินค่าสมคัร (จาํนวน 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) โดยการ Scan bar code ผา่น Mobile Application  

              หรือตู ้ ATM   ของธนาคารต่าง ๆ  ทีปรากฏไวท้า้ยใบสมคัร   ระหวา่งวนัองัคารที  5 - วนัศุกร์ที  15  มกราคม  2564   

            (ตามกาํหนดของธนาคาร)  เท่านนั  ทงันี  ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงนิด้วย  
 

5.  เอกสารการสมคัร และการอพัโหลดให้มหาวทิยาลยั 

 5.1  เอกสารการสมคัร 

   (1)  ใบสมคัรส่วนทีไดรั้บคืนจากธนาคาร หรือทีพิมพจ์ากระบบรับสมคัร (ตามขอ้ 4.3) ติดรูปถ่ายเรียบร้อย  

                       พร้อมลงลายมือชือในใบสมคัร     

  (2)  ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชนัมธัยมศึกษาปีที 4-6  (รวม 5 ภาคเรียน)  โดยมีหวัหนา้สถานศึกษา หรือ 

                  นายทะเบียนลงนามรับรอง  และประทบัตราของโรงเรียนเป็นสาํคญั    

  (3)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน (ตอ้งมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัดว้ย)  

(4) สาํหรับผูส้มคัรคณะพยาบาลศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่)  ขอใหส่้งเอกสารเพิมเติมตามทีคณะกาํหนดดว้ย  

          หมายเหตุ     เอกสารทถ่ีายสําเนาให้ผู้สมคัรเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น          
             

 5.2  วธีิการส่งเอกสารใหม้หาวทิยาลยั 

   ใหผู้ส้มคัร อพัโหลดเอกสารการสมคัร (ตามขอ้ 5.1) ใหม้หาวทิยาลยั ระหวา่งวนัที 5 – 22  มกราคม  2564 

 5.3  ตรวจสอบสถานะการชาํระเงินค่าสมคัร และการอพัโหลดเอกสารการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th  

               เริมตรวจสอบไดห้ลงัจากอพัโหลดเอกสารแลว้  5  วนัทาํการ เป็นตน้ไป     
 

https://e-admission.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/
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6.  องค์ประกอบทใีช้พจิารณาคดัเลือก 

 6.1  คุณสมบติัทวัไป และคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัร (ไม่คิดนาํหนกัคะแนน แตผู่ส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที 

               มหาวทิยาลยัประกาศ  จึงจะไดรั้บการพิจารณา)  

 6.2  ดชันีผลการเรียนเฉลียสะสม (GPAX) ของชนั ม. 4 - ม.6 (รวม 5 ภาคเรียน) คิดค่านาํหนกั ร้อยละ 75  

 6.3  ผลการสอบสมัภาษณ์ และประเมินขอ้มูลอืนๆ ของผูส้มคัร คิดค่านาํหนกั ร้อยละ 25  

          หมายเหตุ   ค่า GPAX ของนักเรียนจะถูกคาํนวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวทิยาลยั ก่อนนําไปใช้จดัลาํดบัท ี

7.  วธีิพจิารณาคดัเลือก 

     7.1  มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบคุณสมบติัทวัไป และคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรในเบืองตน้ หากผูใ้ดมีคุณสมบติัไม่ 

               ตรงตามทีคณะ/สาขาวชิา กาํหนด  จะไม่ไดรั้บการพิจารณาในขนัตอนต่อไป 

     7.2  เมือผูส้มคัรผา่นการพิจารณาจากขอ้ 7.1 แลว้ มหาวทิยาลยัจะนาํดชันีผลการเรียน (GPAX) ของผูน้นัไปแปลง  

               เป็นคะแนน โดยคิดค่านาํหนกัร้อยละ 75 จากนนัจะปรับค่าคะแนนนี  โดยนาํไปคูณกบัตวัเลขสมัประสิทธิทีสร้างขึน  

            จากตาํแหน่งค่าสถิติพืนฐานของโรงเรียนทีไดจ้ากการสอบ O-NET ของนกัเรียนในโรงเรียนนนัๆ ประจาํปีการศึกษา  2562 

      (สอบกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563)  จนไดเ้ป็นคะแนนเพือใชจ้ดัลาํดบัทีคดัเลือกเรียกตวัเขา้สอบสมัภาษณ์ 

     7.3  เมือผูส้มคัรไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์แลว้ คณะกรรมการจะทาํการสอบสมัภาษณ์, ทดสอบความ 

  พร้อมทางการศึกษาเพิมเติม (ถา้จาํเป็นสาํหรับบาง คณะ/ สาขาวชิา),  และพิจารณา ขอ้มูลอืนๆ ของผูส้มคัรจากหลกัฐาน 

  ประกอบการสมคัรซึงผูส้มคัรไดแ้จง้ไว ้(ในขอ้ 5.1) และเอกสารอืน ๆ  (ถา้มี) ซึงผูส้มคัรจะนาํไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

  (ตามขอ้ 9.3(3))  จากนนั คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาผลการสอบสมัภาษณ์  หากผา่นการสมัภาษณ์จะประเมิน 

  ใหเ้ป็นคะแนนการสอบสมัภาษณ์ และถ่วงนาํหนกัเป็นร้อยละ 25  ตามองคป์ระกอบทีใชพ้ิจารณาคดัเลือก  อนึง  กรณีได้ 

   คะแนนสอบสัมภาษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10  จะถอืว่าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  และจะไม่นําคะแนนไป 

   ประมวลผล ตามขันตอนในข้อ 7.4  (ถอืว่าไม่ผ่านการคดัเลอืก) 

7.4 มหาวทิยาลยั  (โดยคณะกรรมการอีกชุด) จะนาํค่าคะแนนทีไดจ้ากการสอบสมัภาษณ์  (ในขอ้ 7.3) เฉพาะผูที้ผา่นการสอบ

สมัภาษณ์ไปรวมกบัคะแนนทีแปลงจากค่า GPAX (ในขอ้ 7.2) อีกครัง  ไดเ้ป็นคะแนนสุดทา้ยทีใชพ้ิจารณาจดัลาํดบัที ตดัสิน

ผูมี้สิทธิไดรั้บคดัเลือก 

                การพจิารณาตัดสินผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ถอืเป็นทสิีนสุด  
 

8.  การประกาศรายชือผู้มสิีทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 

  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชือผูผ้า่นการคดัเลือกเบืองตน้  ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเขา้สอบสมัภาษณ์และ 

    ทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในวนัพุธท ี 3  กมุภาพนัธ์  2564    ทางเวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th    
 

9.  การสอบสัมภาษณ์  

  ผูมี้สิทธิเขา้สอบสมัภาษณ์  ตอ้งไปแสดงตนสอบสมัภาษณ์ ณ คณะ/วทิยาเขต ทีไดรั้บคดัเลือก  หากนกัเรียนไม่ไป 

    สอบสมัภาษณ์ในวนัเวลาทีกาํหนด มหาวทิยาลยัจะถือวา่นกัเรียนสละสิทธิ   

 9.1 สอบสมัภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ทีไดรั้บคดัเลือก ในวนัเสาร์ท ี 6  กมุภาพนัธ์  2564  รายงานตวัเวลา 08.30-09.30 น. 

               สถานทีจะแจง้อีกครังในวนัประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้สอบสมัภาษณ์ 

      9.2  หลกัฐานทีตอ้งนาํไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  

  (1)  บตัรประจาํตวัประชาชน  หรือ บตัรประจาํตวันกัเรียน (ทีมีรูปถ่ายแสดงตน)  

  (2)  รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายและผลเอก็ซเรย ์(ตามแบบฟอร์มทีมหาวทิยาลยักาํหนด) 

  (3) เอกสารอืนทีคณะ/สาขาวชิากาํหนด (ติดตามขอ้มูลในวนัประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้สอบสมัภาษณ์) 

  (4) เอกสารทีแสดงความสามารถทางวชิาการ หรือ ความสามารถพิเศษของผูส้มคัร (ถา้มี) 

  (5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) (ถา้มี) 
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10.  การประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคดัเลือก  

  ประกาศรายชือผูผ้า่นการสอบสมัภาษณ์และไดรั้บคดัเลือก  ในวนัพุธท ี 10  กมุภาพนัธ์  2564  ผา่นทาง 

      เวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th หรือ https://e-admission.psu.ac.th 

 

11.  การยืนยนัสิทธิในระบบ TCAS  

  ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือกและผา่นการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสิทธิเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในระบบ 

   TCAS ระหว่างวนัจนัทร์ท ี22 – วันองัคารท ี23 กมุภาพนัธ์  2564  ทางเวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com  

        ของทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สมาคม ทปอ.) 

  หมายเหต ุ    ผู้ไม่ยนืยนัสิทธิภายในเวลาทกีาํหนด  มหาวทิยาลยัจะถอืว่าผู้นันประสงค์จะสละสิทธิการเข้าศึกษา 

                             ผู้ทไีด้ยนืยนัสิทธิเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิการสมัครในรอบถดัไป     
  

12. การสละสิทธิเข้าศึกษา 

    ผูที้ไดย้นืยนัสิทธิเขา้ศึกษาในระบบ TCAS  แลว้  หากประสงคจ์ะสละสิทธิ  ใหด้าํเนินการสละสิทธิในระบบ TCAS 

       วนัที  24 – 25   กมุภาพนัธ์  2564 
 

13. ประกาศรายชือผู้มสิีทธิเข้าศึกษา 

        มหาวทิยาลยักาํหนดประกาศรายชือผูที้ไดย้นืยนัสิทธิในระบบ TCAS เป็นผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา ในวนัศุกร์ท ี  

   กมุภาพนัธ์ 2564  ทางเวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th   
 

14.  เงือนไขการคงไว้ซึงสิทธิในการเข้าศึกษา  

      14.1  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ตามโครงการนีแลว้ จะตอ้งอยูศึ่กษาต่อใน 

                  โรงเรียนจนสาํเร็จการศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6  (ในปีการศึกษาเดียวกนั)  และตอ้งรักษาระดบัผลการเรียนไว ้ 

                  ในระดบัทีดีเมือจบชนัมธัยมศึกษาปีที 6   

 14.2  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในคณะ/ทุกสาขาวชิา  เมือสาํเร็จการศึกษาชนั ม.6 จากโรงเรียนแลว้ จะตอ้งมีจาํนวน “หน่วยการเรียน” 

                  ในกลุ่มสาระต่างๆ ครบดงันี  

      (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวชิาพืนฐาน และเพิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 

      (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวชิาพืนฐาน และเพิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

      (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตอ้งเรียนรายวชิาพืนฐาน และรายวิชาเพิมเติม 

                         รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 

               หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัตติามเงือนไขตามข้อ 14.1 และ 14.2  มหาวทิยาลยัอาจพจิารณายกเลกิ การรับเข้าศึกษา 

 แม้ว่าจะประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาแล้วกต็าม  
 

15.  การรายงานตวัขนึทะเบียนเป็นนักศึกษา, การชําระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา    

                ติดตามรายละเอียดในเวบ็ไซตข์องฝ่าย/งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวทิยาเขต 

 

 

 

 

 

https://entrance.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/


 28 

 
 

16. เงือนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 16.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร ขอ้กาํหนดและเงือนไข 

   ของสาขาวชิา และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

16.2 นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามมาตรฐานขนัตาํทีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์กาํหนด  

 

17.  การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดโครงการ   (ในวนัและเวลาราชการ) 

  ศูนยรั์บนกัศึกษาและการทดสอบ      อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้  (ตึก LRC)  ชนั 2 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   

อาํเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา 90110 โทรศพัท ์ 0 7428 9255-8, โทรสาร 0 7428 9259     เวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th        

   

 

                                                                      ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































































































































































































































