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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง โครงการรับนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) 

  ……………………………………….. 

 ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  มีความ

ประสงคคัดเลือกนักศึกษาภายใต “โครงการรับนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

    1.1  เปนผูที่มีสัญชาติไทย 

    1.2  เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง หรือที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

    1.3  เปนผูที่มีความประพฤติดี 

    1.4  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  

    1.5  มีความเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

    1.6  ตองไมเปนผูที่ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing-house 

รอบที่ 1  รอบที่ 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 และรอบท่ี 5 ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประจําป

การศึกษา 2562 และหากตรวจสอบภายหลัง พบวาผูสมัครคนใดไดใชสิทธ์ิการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  ปการศึกษา 

2562 ในรอบคัดเลือกดังกลาวขางตนแลว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะคัดช่ือออกจากโครงการนี้ 
   2.  จํานวนรับ   

สาขาวิชา จํานวนรับ (คน) คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผูมีสิทธ์ิสมัคร 
ภูมิศาสตร 
 

10 - สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิต 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50  
(คดิเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคม
ศึกษา, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
- ใบระเบียนผลการเรียน ปรากฏการเรียนรายวิชา
ภูมิศาสตรหรือรายวิชาเกี่ยวของ เชน ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 
ภูมิศาสตรอาเซียน สิ่งแวดลอมศึกษา  คอมพิวเตอร/
สารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ  15 - สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา   
- มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.00   
สายวิทย-คณติ ศิลปคาํนวณ 
 

 

/การจัดการสารสนเทศ… 
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สาขาวิชา จํานวนรับ (คน) คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผูมีสิทธ์ิสมัคร 
การจัดการสารสนเทศ   15 - สําเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 

หรอื สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เทคนิคคอมพิวเตอร    คอมพิวเตอรธุรกิจ 
คอมพิวเตอรกราฟค     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.00 
 สายวิทย-คณิต และศิลปคํานวณ 

ประวัติศาสตร   15 - สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.00 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
-แขนงวิชาสังคมวิทยา  
 
-แขนงวิชามานุษยวิทยา  

 
 10 

 
15 

 
- สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.00 
- สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.00 

พัฒนาสังคม  10 - สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.00 

ภาษามลายู  
 

10 - สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.30 

มลายูศึกษา  15 - สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  หรือเทียบเทา 

ภาษาญี่ปุน  
 

5 - สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50   

ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับ
ธุรกิจ 
- แขนงวิชาภาษาอาหรับ  
- แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ  

  
 

10 
10 

 

 
      
 
 

ภาษายุโรป 
-แขนงวิชาภาษาฝร่ังเศส  

 
 5 

 
- สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ํากวา  2.50 
- ผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.50 

ภาษายุโรป 
-แขนงวิชาภาษาเยอรมัน  

  
 5 

 
- สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 

ปรัชญาและศาสนา  15 - สําเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 

   

            / เศรษฐศาสตร… 

 

 

- สาํเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  หรือ

เทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลายจากตางประเทศ  
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สาขาวิชา จํานวนรับ (คน) คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผูมีสิทธ์ิสมัคร 
เศรษฐศาสตร  
-แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน 

 
15 

 
- สําเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

- สายวิทย-คณิต ศิลปคํานวณ 
 

 3. การรับสมัคร  

 สมัครผานระบบออนไลน ท่ีเว็บไซต http://huso.pn.psu.ac.th/tcasstd  และพิมพใบสมัคร 

(print) มายื่นดวยตนเอง ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ปตตานี พรอมเอกสารประกอบการสมัครและชําระเงนิคาสมัคร 200 บาท  ตั้งแตวันท่ี 24 – 28 มิถุนายน 

2562  (ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.)  

  ใบสมัครที่สมบูรณ จะตองกรอกรายละเอียดครบถวน  พรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว หนาตรง         

ไมสวมหมวก  ถายในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน  จํานวน 1 รูป   

  เอกสารการรบัสมัคร 

                         เอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารท่ีเปนสําเนาใหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

    -  สําเนาใบระเบียนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา  

    -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

    -  อ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาหลักฐานประกอบเพ่ือแสดงความรูความสามารถพิเศษ  

ประกาศนียบัตร  เกียรติบัตร  ใบรบัรองตาง ๆ  เปนตน  ใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ                                              

  4.  วิธีการและเกณฑการคัดเลือก 

     - โดยวิธีการสอบสัมภาษณ   

               ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเปนท่ีสิ้นสุด เม่ือมหาวิทยาลัยไดประกาศผล                   

การคัดเลือกแลว  ผูสมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟองรองหรือเรียกรองสิทธ์ิใดๆ มิได     

  5.  ปฏิทินดําเนินการ 

วัน เดือน ป รายละเอียด 

24 - 28 มิถุนายน 2562     รับสมัคร ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ัน 2 

4 กรกฎาคม 2562 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณท่ีเว็บไซต www.pn.psu.ac.th หรือ 

http://huso.pn.psu.ac.th/ tcasstd  

10 กรกฎาคม 2562 สอบสัมภาษณ  ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น.   

ณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยผูเขาสอบสัมภาษณทุกคน   

ตองมารายงานตัว ณ หองสอบสัมภาษณ ภายในเวลา 09.00 น.  

12 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่เว็บไซต 

www.pn.psu.ac.th หรือ http://huso.pn.psu.ac.th/ tcasstd 

 

/6.การรายงานตัว… 
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 6.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

     ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต http://regist.pn.psu.ac.th/NewStudent/bachelor.php 

 

  7.  เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   1.  นักศึกษาตองศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร 

ขอกําหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

  2.  นักศึกษาตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด                    

 

ประกาศ ณ วันท่ี   17  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

  (ลงช่ือ)                     มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักด์ิ) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

              สําเนาถูกตอง   

                               
           (นางณัฐพร  อิ่มอุไร)         

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ                       ณฐัพร/ราง/พิมพ/ทาน 

 

 

 

 

 

 


