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                                                                                                              (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 
 

  
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 

เรือ่ง  โครงการรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ี เขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ประจ าปีการศกึษา  2563 (รอบที ่1) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
        
  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ มนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิ และรบันักเรยีนที่มผีลการเรยีนด ี  ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา    
ตอนปลาย สายสามญั  เขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยั  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1.  คณุสมบติัทัว่ไปของผูส้มคัร 
 1.1   เป็นบุคคลทีอ่ยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

1.2   ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สายสามญั และจะตอ้งส าเรจ็การศกึษา ในปีการศกึษา 2562 
     1.3   เป็นผูท้ีไ่มม่โีรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืโรคส าคญัทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและอาชพี 
  1.4   เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ี
 

2.  ปฏิทินด ำเนินกำร   
 

กิจกรรม 

 

ก ำหนดกำร  
เปิดระบบ ปิดระบบ 

ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบยีนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทาง
เวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com เพื่อยนืยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสทิธิ ์

จ.2 ธ.ค.62 
 

พ.11 ธ.ค.62 
 

ลงทะเบยีนเพื่อขอชือ่ผูใ้ช ้(user) และรหสัผ่าน (password) เขา้ระบบทาง
เวบ็ไซตท์ี ่https://e-admission.psu.ac.th  

อ.3 ธ.ค.62 
        เวลา 09.30 น. 

พ.11 ธ.ค.62 
เวลา 15.30 น.  

รบัสมคัรออนไลน์ และแกไ้ขขอ้มลูการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์ที ่
http://www.entrance.psu.ac.th หรอื https://e-admission.psu.ac.th 

อ.3 ธ.ค.62 
       เวลา 09.30 น. 

พ.11 ธ.ค.62 
     เวลา 23.30 น. 

พมิพใ์บสมคัรและช าระเงนิค่าสมคัรทีธ่นาคาร  พฤ.12 ธ.ค.62 อา.15 ธ.ค.62 
สง่หลกัฐานการสมคัรใหม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ พฤ.12 – จ.16 ธ.ค.62 

(วนัประทบัตราไปรษณียต์น้ทาง) 
ตรวจสอบสถานะการช าระเงนิ และการสง่เอกสารการสมคัร ทีเ่วบ็ไซต ์  
https://e-admission.psu.ac.th 

เริม่ตรวจสอบไดน้บัจากวนัที ่
สง่เอกสารแลว้ 5 วนัท าการ 

ประกาศชื่อผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ ทีเ่วบ็ไซต ์
http://www.entrance.psu.ac.th 

อ.14 ม.ค.63 

สอบสมัภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ส.18 ม.ค.63 
ประกาศชื่อผูผ้่านการสมัภาษณ์ และไดร้บัคดัเลอืก ที ่
http://www.entrance.psu.ac.th 

พฤ.23 ม.ค. 63 

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกและผ่านการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสทิธิใ์นระบบ TCAS 
ทีเ่วบ็ไซตข์องสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com 

พฤ.30 ม.ค.63 ศ. 31 ม.ค. 63 

https://e-/
https://e-/
http://admission.psu.ac.th/Members
http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
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กิจกรรม 
 

ก ำหนดกำร  
เปิดระบบ ปิดระบบ 

ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา ที ่http://www.entrance.psu.ac.th อ. 4 ก.พ. 63 
ช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษา รายงานตวัขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 
และเปิดภาคเรยีนที ่1/ 2563 

ตดิตามรายละเอยีดในเวบ็ไซต์  
งานทะเบยีนการศกึษาแต่ละวทิยาเขต 

 

3.   คณุสมบติัเฉพำะของผูส้มคัร, คณะ / สำขำวิชำ ท่ีเปิดรบั, และจ ำนวนรบั 
    มหาวทิยาลยั รบันกัเรยีนเขา้ศกึษาภายใตโ้ครงการน้ี จ ำนวน 2,931 คน โดยผูส้มคัรจะตอ้งมคีณุสมบตัทิัว่ไป 
      (ตามขอ้ 1) และคุณสมบตัเิฉพาะตามที ่คณะ/สาขาวชิาทีเ่ปิดรบั  ดงัมรีายละเอยีดดงันี้   
 3.1 คณะวิศวกรรมศำสตร ์(วิทยำเขตหำดใหญ่) 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
  จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

10101 วศิวกรรมศาสตร ์ 300 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
10102 วศิวกรรมเครื่องกล 5 2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
10103 วศิวกรรมเมคาทรอนิกส ์ 5 3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
10104 วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 5    ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
10105 วศิวกรรมการผลติ 10    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
10106 วศิวกรรมเคม ี 10    3.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10107 วศิวกรรมเหมอืงแร ่ 15    3.3 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10108 วศิวกรรมวสัดุ 15  
10109 วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 30  
10110 วศิวกรรมอตุสาหการ 10  

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 405  
 3.2 คณะวิทยำศำสตร ์(วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
 ประกำศรบั 

10200  ประเภทวชิาวทิยาศาสตร ์ 40 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
10201  ฟิสกิส ์ 10 2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
10202  ชวีวทิยา 20 3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
10203  วทิยาการคอมพวิเตอร ์ 20    เรยีนรูต่้าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
10204  คณิตศาสตร ์ 15    3.1 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.50 
10205  เคม ี 20    3.2 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.50 
10206  จุลชวีวทิยา 10     
10207  สถติ ิ 10  
10208  เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

 สือ่สาร 
15                 

10209  เทคโนโลยชีวีภาพ 10  
10210  วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร ์ 10  
10211  เคม-ีชวีวทิยา 10  
10212  วสัดุศาสตร ์ 10     

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 200  
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 3.3 คณะพยำบำลศำสตร ์ (วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
    จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
 ประกำศรบั 

10401 พยาบาลศาสตร ์ 10 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
   2. เป็นนกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนนสงูอยู่ในกลุ่ม 10% ของนกัเรยีนชัน้ 

   มธัยมศกึษาตอนปลาย (มีหลกัฐานแสดงส่งพรอ้มใบสมคัร) 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 10 3. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.50 

   4. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      4.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
      4.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      4.3 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.00 
หมำยเหต ุ   หลกัฐานตามขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ขอใหส้ง่
พรอ้มใบสมคัร   ส าหรบัขอ้ 5 ใหน้ าไปยื่นในวนัสมัภาษณ์ 

5. มสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง ไมเ่ป็นตาบอดสทีัง้สองขา้งอย่าง 
   รุนแรงและไม่มคีวามบกพร่องทางการไดย้นิแบบถาวรทีเ่ป็น 
   อุปสรรคต่อการศกึษาหรอืฝึกปฏบิตัใินวชิาชพี  
   (มีใบรบัรองแพทยเ์ป็นหลกัฐำนในวนัสอบสมัภำษณ์) 

 

 3.4 คณะวิทยำกำรจดักำร (วิทยำเขตหำดใหญ่)  
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
    จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
 ประกำศรบั 

รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์  
10501 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 12 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.00 
      2.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.00 

10502 การตลาด 8 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
10503 การเงนิ  12 2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
10504 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่

อุปทาน 
12    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

   2.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10505 การจดัการไมซ ์ 11     
10506 บญัชบีณัฑติ 18 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
      2.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.50 

10507 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 8 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
      2.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.50 
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หสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
    จ ำนวน
ประกำศรบั 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 

10508 การจดัการ (หลกัสตูร 
ภาษาองักฤษ) 
 

10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

10509 รฐัประศาสนศาสตร ์ 14 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

รบันักเรียนแนวกำรเรียนศิลปศำสตร ์  
10510 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 11 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.00 
      2.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.50 

10511 การตลาด 15 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
10512 การเงนิ 11  2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
10513 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่

อุปทาน 
11    ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
10514 การจดัการไมซ ์ 12     2.2  คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10515 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 15 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
      2.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.50 

10516 บญัชบีณัฑติ 27 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.50 
   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
      2.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 

10517 การจดัการ (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) 

16 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
10518 รฐัประศาสนศาสตร ์ 20 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.25 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 243  

 

 
 หมำยเหต ุคณะวิทยำกำรจดักำร  
 1.  เง่ือนไขส ำหรบัผูไ้ด้รบักำรคดัเลือกและได้รบัทุน 
  1.1 ในระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีที ่6 ตอ้งรกัษาระดบั GPAX (รวม 6 ภาคเรยีน) ไม่ต ่ากว่า 3.00  จงึไดร้บัทุนการศกึษา  
                 หากผลการเรยีนต ่ากว่าทีก่ าหนด คณะยงัรบัเขา้ศกึษา  แต่จะไม่ไดร้บัทุนการศกึษา 



 5 

 
 2. สิทธิพิเศษท่ีจะได้รบั (ยกเวน้สาขาการจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)) 
  2.1  เมื่อเขา้ศกึษาในคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เกรดเฉลีย่สะสมในแต่ละปีการศกึษาตอ้ง   
                 ไม่ต ่ากว่า 3.00 และมรีายละเอยีดดงันี้ 
                 2.1.1  ตอ้งม ีPortfolio รายงานการเขา้รว่มกจิกรรม หรอืเป็นผูจ้ดักจิกรรมไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี 
                 2.1.2  ตอ้งปฏบิตัตินตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัและเป็นตน้แบบทีด่ ี
                 2.1.3  ตอ้งอุทศิเวลาในการท ากจิกรรมทางวชิาการของคณะวทิยาการจดัการ 
  2.2 ไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนยีมการศกึษาไม่เกนิ 4 ปีการศกึษาปกต ิซึง่มมีลูค่าทุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศกึษา 
                 ของคณะไม่เกนิ 13,000 บาทต่อปีการศกึษา จ านวน 15 ทุน โดยนกัศกึษาจะตอ้งรกัษาระดบัผลการศกึษาเฉลีย่ 
                 สะสม เมื่อสิน้ปีการศกึษาไมต่ ่ากว่า 3.00  จงึจะไดร้บัทุน ซึง่จะพจิารณาจากจดัล าดบั เกรดเฉลีย่สะสม เกรด 
         เฉลีย่สะสมสงูสดุของปีการศกึษานัน้ ๆ ทัง้นี้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.00  
  2.3 หากในปีการศกึษาใดทีน่กัศกึษาไม่สามารถรกัษาระดบัผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 3.00 ได ้ถงึแมว้่านกัศกึษาจะม ี
                 ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมเกนิ 3.00 ในภายหลงัใหถ้อืว่าสทิธิก์ารไดร้บัทุนการศกึษาเป็นอนัสิน้สดุ 
 
 

 3.5 คณะทรพัยำกรธรรมชำติ (วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

10601 พชืศาสตร ์ 12 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      3.1 ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      3.2 สงัคมศกึษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
      3.4 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      3.5 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    

10602 สตัวศาสตร ์ 10 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
10603 วารชิศาสตร ์ 10 2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
10604 พฒันาการเกษตร 5 3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
10605 การจดัการศตัรพูชื   5    ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
10606 ปฐพศีาสตร ์   5    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

      3.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 47    3.3 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
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 3.6 คณะเภสชัศำสตร ์(วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
    จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
 ประกำศรบั 

10701  เภสชักรรมอุตสาหการ 22 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
10702  การบรบิาลทางเภสชักรรม 15 2  ม ี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.50 

 
 

 3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
    เรยีนรูต่้างๆ ดงัต่อไปนี้ 

       3.1 ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 3.50 
       3.2 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.50 
       3.3 วทิยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.50 
       3.4 ภาษาองักฤษ ไม่ต ่ากว่า 3.50 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 37     3.5 สงัคมศกึษา  ไม่ต ่ากวา่ 3.50 

 
 

หมำยเหต ุ

 1.   ตอ้งมคีุณสมบตัทิีจ่ะปฏบิตังิานในสว่นราชการ หรอืหน่วยงานต่างๆ ของรฐัไดห้ลงัจากส าเรจ็การศกึษาแลว้ โดยตอ้ง
สามารถท าสญัญาผกูพนัฝา่ยเดยีว หรอืสญัญาปลายเปิดกบัรฐับาล ตามระเบยีบและเงื่อนไขของรฐับาลกบัมหาวทิยาลยั 
 2. ตอ้งมสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรอืความพกิารอนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การ 
ปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ดงัต่อไปนี้ 
   2.1. มปีญัหาทางจติเวชขัน้รุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนแอง และ/หรอืผูอ้ื่น  เช่น โรคจติ (psychotic disorders) 
      โรคอารมณ์ผดิปกต ิ(mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลกิภาพผดิปกต ิ
     (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรอื borderline personality disorders 
      รวมถงึปญัหาทางจติเวชอื่นๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
   2.2. เป็นโรคตดิต่อในระยะอนัตรายทีอ่าจเกดิอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูร้บับรกิาร และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
   2.3. เป็นโรคไมต่ดิต่อ หรอืภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ทีอ่าจเกดิอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูร้บับรกิาร และ 
    การประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
   2.4. มคีวามพกิารทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
   2.5. มคีวามผดิปกตใินการไดย้นิทัง้สองขา้ง โดยมรีะดบัการไดย้นิทีค่วามถี ่500-2000 เฮริตซ ์สงูกว่า 40 เดซเิบล 
      และความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) น้อยกว่ารอ้ยละ 70 จากความผดิปกต ิ
    ของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน 
     และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
  2.6. มคีวามผดิปกตใินการเหน็ภาพ ระดบัการมองเหน็ในตาขา้งทีด่ ีเมื่อแกไ้ขดว้ยแว่นสายตาแลว้ แย่กว่า 6/12 หรอื 
    20/40 และแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเหน็ว่าเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
  2.7 มคีวามผดิปกตใินการแยกสอีนัอาจเป็นอปุสรรคต่อการศกึษา การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ซึง่ 
    ผูส้มคัรทุกรายจะตอ้งท าการทดสอบความสามารถในการมองเหน็และแยกสใีนวนัทีท่ าการทดสอบสมัภาษณ์   
 
 

 ส าหรบัปญัหาสขุภาพ หรอืโรคในขอ้ 2  ใหค้ณะกรรมการสมัภาษณ์ทีค่ณะเภสชัศาสตรแ์ต่งตัง้ เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิ ซึง่
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการฯ ถอืเป็นทีส่ิน้สดุ  
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 3.7 คณะอตุสำหกรรมเกษตร (วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

10901 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร 40 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
10902 เทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัด ุ 20 2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
10903 เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 20 3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 อาหาร     ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 80    3.1 ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 หมำยเหต ุ เมื่อส าเรจ็การศกึษา ชัน้ ม.6 ตอ้งม ี    3.2 สงัคมศกึษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 ผลการเรยีนในกลุ่มสาระต่อไปนี้    3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 - วทิยาศาสตรไ์ม่น้อยกวา่ 22 หน่วยกติ     3.4 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 - คณิตศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ     3.5 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 
 3.8 คณะศิลปศำสตร ์(วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
  จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

11001 ภาษาไทยประยุกต ์ 10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.25 
   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
      เรยีนรูต่้าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.50 
      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

11002 ภาษาจนี 5 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.25 
   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี) ไม่ต ่ากว่า 3.50 
      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

11003 ชุมชนศกึษา 10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      2.1 สงัคมศกึษา ไม่ต ่ากว่า 3.25 
      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 25   
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       3.9 คณะนิติศำสตร ์(วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

           รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์
11101 นิตศิาสตร(์ภาคปกต)ิ 20 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

11102 นิตศิาสตร ์(ภาคสมทบ) 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

             รบันักเรียนแนวกำรเรียนศิลปศำสตร ์(ศิลป์ค ำนวณ) 
11103 นิตศิาสตร(์ภาคปกต)ิ 20 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

11104 นิตศิาสตร ์(ภาคสมทบ) 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

             รบันักเรียนแนวกำรเรียนศิลปศำสตร ์(ยกเว้นศิลป์ค ำนวณ) 
11105 นิตศิาสตร(์ภาคปกต)ิ 20 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

11106 นิตศิาสตร ์(ภาคสมทบ) 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม  90   
 
 หมำยเหต ุ  ประเภทวิชานิติศาสตร ์(ภาคสมทบ) จดัการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วนัจนัทร-์วนัศกุร ์ 
     เวลา 17.00-20.30 น. และวนัเสาร-์วนัอาทิตย ์เวลา 09.00-17.00 น. 
 
  

 3.10  คณะเศรษฐศำสตร ์(วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

11201 เศรษฐศาสตร ์ 65 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
    หรอื แนวการเรยีนศลิปศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ) 

   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
      ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      3.1 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
      3.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

11202 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิเกษตรและการ
จดัการ 

10 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 
    หรอืแนวการเรยีนศลิปศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ) 

   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 

      เรยีนรูต่้าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
      3.1 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 75    3.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
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 3.11  คณะกำรแพทยแ์ผนไทย (วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

11301 การแพทยแ์ผนไทย 50 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ไม่ต ่ากว่า  3.25 
 
 
 
 
                                                      

 
 
 
 
 

3. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
   เรยีนรู ้(1) วทิยาศาสตร ์(2) คณิตศาสตร ์   
   (3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) / ระบุ GPA  
   (ภาษาองักฤษ) โดยแต่ละกลุ่มสาระตอ้งได ้
   ไม่ต ่ากว่า 3.25 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 50   
 
 เง่ือนไขในกำรรบัเขำ้ศึกษำ 
 1. ผูส้มคัรเขา้ศกึษาคณะการแพทยแ์ผนไทย ตอ้งเป็นผูท้ีผ่่านการสอบสมัภาษณ์ และจะตอ้งมสีขุภาพสมบรูณ์ แขง็แรง  

และปราศจากโรค อาการของโรค หรอืความพกิาร หรอืตาบอดสทีีม่รีะดบัปานกลางขึน้ไป อนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
การปฏบิตังิาน และการประกอบวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย 

2. เมื่อจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายตอ้งมจี านวนหน่วยกติ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ดงันี้ 
(1) วทิยาศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ  (2)  คณิตศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ (3) ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
3. เมื่อจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายตอ้งม ีGPAX และ GPA  ในกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ดงันี้ 

(1) วทิยาศาสตร ์(2)  คณิตศาสตร ์(3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) โดยแต่ละกลุ่มสาระตอ้งไดไ้ม่น้อยกว่า 3.25 
 

 3.12  คณะเทคนิคกำรแพทย ์(วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

11401 เทคนิคการแพทย ์ 10 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
   2. ม ีGPAX  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.50 
 

 

 3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
   เรยีนรูต่้าง ๆ ดงันี้ 
   3.1 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.50 
   3.2 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.50  
   3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.50 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 10   
 
หมำยเหต ุ  ผูส้มคัรตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
                       การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 

1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนแอง และ/หรือผูอ่ื้น  เช่น โรคจิต (psychotic  disorders)  
โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders)  โรคบุคลิกภาพผิดปกติ  
(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ  borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทาง 

จิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
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    2.   เป็นโรคติดต่อในระยะอนัตรายท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ตอ่ผูรั้บบริการ และการประกอบวชิาชีพ 
                             เทคนิคการแพทย ์

    3.   เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ  
                             และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

    4.   มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิค 

                             การแพทย ์

    5.   มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิท่ีความถ่ี 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล 

                             และความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผดิปกติ 
                             ของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ       
                             ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

        6.   มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งท่ีดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12  
                           หรือ 20/40 และแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบ 

                           วชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

               7.   มีความผิดปกติในการแยกสีอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพ 

                           เทคนิคการแพทย ์ซ่ึงผูส้มคัรทุกรายจะตอ้งมีใบรับรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน   
                          โดยจกัษุแพทยรั์บรองวา่ “ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยอาจจะผา่น 

                           การตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลการตรวจจะตอ้งไม่มีเสน้ตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เสน้ 
                           ท่ีถือวา่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย) 
                           โดยใหน้ าไปยืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ 
   

                        ในกรณีท่ีมีปัญหาการวนิิจฉยัคุณสมบติัทัว่ไป  คุณสมบติัเฉพาะ  และความพร้อมทางการศึกษาของผูส้มคัรหรือ 

ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา   คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกฯ  สงวนสิทธิท่ีจะเป็นผูต้ดัสิน  และถือเป็นยติุ หากปรากฎในภายหลงัวา่  
ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัทัว่ไป หรือคุณสมบติัเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูส้มคัรจะถูกตดัสิทธ์ิจากการ 

คดัเลือกคร้ังน้ี  และแมว้า่จะไดล้งทะเบียนเขา้ศึกษาแลว้ ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา 
 

 3.13  วิทยำลยันำนำชำติ (วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

11501 ดจิทิลัมเีดยี (หลกัสตูรนานาชาติ) 45 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
    หรอื แนวการเรยีนศลิปศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ) 

   2. ม ีGPAX  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 45    เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 
หมำยเหต ุ1. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS รอบที ่1 ทุนละ 10,000 บาท 

                  ต่อภาคการศึกษา เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 ในปีการศึกษาแรกเท่าน้ัน (จ านวน 3 ทุนต่อโรงเรียน  หากมีผู้ผ่านเกณฑ์เกิน 

                  กว่า 3 คน  จากโรงเรียนเดียวกันให้คณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาด) 
         2. การสอบสมัภาษณ์จะมกีารประเมนิความสามารถในการสือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษ หากไม่ผ่านเกณฑจ์ะถูก 
                 ปรบัตกสมัภาษณ์    
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 3.14  คณะสตัวแพทยศำสตร ์(วิทยำเขตหำดใหญ่) 
 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

11601 สตัวแพทยศาสตร ์ 4 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
2. ม ีGPAX  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.25 

 

 

 3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
   เรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
3.1 วทิยาศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า 3.25 
3.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.25 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 4  
 
 

 3.15  โครงกำรจดัตัง้วิทยำลยันำนำชำติยำงพำรำไทย-จีน (วิทยำเขตหำดใหญ่)  
 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

11701 วศิวกรรมและเทคโนโลยยีาง  5 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
 (หลกัสตูรนานาชาติ)  2. ม ีGPAX  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 

 

 3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
   เรยีนรูต่้าง ๆ ดงันี้ 
   3.1 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
   3.2 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.75 
   3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 5 4. Portfolio  ยื่นวนัสอบสมัภาษณ์ 
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 3.16 คณะศึกษำศำสตร ์(วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์  
20101 แขนงวชิาคณิตศาสตร ์  5 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร ์
20102 แขนงวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป    5 2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
20103 แขนงวชิาชวีวทิยา  5 3. มจี านวนหน่วยกติในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
20104 แขนงวชิาฟิสกิส ์  5    รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 

       และม ีGPA ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   4. มจี านวนหน่วยกติในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
       รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ 
       และม ีGPA ไมต่ ่ากว่า 3.00 

20105 แขนงวชิาเคม ี  3 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   3. มจี านวนหน่วยกติในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
      รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
       และม ีGPA ไมต่ ่ากว่า 3.00 
   4. มจี านวนหน่วยกติในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาเคม ี
      รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกติ 
      และม ีGPA ไม่ต ่ากว่า 3.50 

20106 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประเมนิผล
ทางการศกึษา 

5 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 

        การเรยีนรูต่้างๆ ดงัต่อไปนี้ 
         -  คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
         -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

20107 แขนงวชิาพลศกึษา  2  ม ีGPAX รวม 5  ภาคเรยีน   (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
20108 แขนงวชิาสขุศกึษา 5  1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)ไมต่ ่ากว่า 3.00 

    2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
       การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์มต่ ่ากว่า 2.75 

20109 
 

แขนงวชิาเทคโนโลยดีจิทิลัและสือ่สาร  
การศกึษา 

4 
 

 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20110 แขนงวชิาการประถมศกึษา  2  1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
      2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
          ในกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ ดงัต่อไปนี้ 
          -  คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
          -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
          -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
          -  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
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รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน
ประกำศ 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 

20111 แขนงวชิาศลิปศกึษา  2  1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
       2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
           ในกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ ดงัต่อไปนี้ 
           -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 2.50 
           -  สงัคมศกึษา  ไม่ต ่ากว่า 2.50 
           -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20112 
 

แขนงวชิาจติวทิยาการศกึษาและการแนะ
แนว (คร ู4 ปี) 

7 
 

 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 2.  ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

   
     การเรยีนรูต่้าง ๆ ดงันี้ 
      -  วทิยาศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า 3.00 

            -  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.00  
                รบันักเรียนแนวกำรเรียนศิลปศำสตร ์   
20113 แขนงวชิาพลศกึษา  1 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

20114 
แขนงวชิาเทคโนโลยดีจิทิลัและสือ่สาร  
การศกึษา 

3 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

20115 แขนงวชิาการประถมศกึษา   2  1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
       2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
           การเรยีนรูต่้างๆ ดงัต่อไปนี้ 
        -  คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
        -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
           -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 

           -  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20116    แขนงวชิาศลิปศกึษา 3 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
      2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
           การเรยีนรูต่้างๆ ดงัต่อไปนี้ 
           -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 2.50 
           -  สงัคมศกึษา  ไม่ต ่ากว่า 2.50 
           -  วทิยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20117 

 
แขนงวชิาภาษาไทย 
 

2 
 

1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร ์ 
    หรอืศลิปศาสตร ์

   2. ม ีGPAX รวม 5  ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า  3.00 
      2. มจี านวนหน่วยกติในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
       รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
       และม ีGPA ไมต่ ่ากว่า 3.00 

20118 แขนงวชิาภาษาองักฤษ   5   1. ม ีGPAX รวม  5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
        2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
            การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศไม่ต ่ากว่า  3.25 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 66    
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     3.17 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (วิทยำเขตปัตตำนี) 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

               รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์
20201 เทคโนโลยยีาง   20  1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)    
 20202 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลติพชื)   20     ไม่ต ่ากว่า 2.50 
 20203 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลติสตัว)์   20  2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ใน 
 20204 คณิตศาสตรป์ระยุกต ์  20      กลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 20205 เคม-ีชวีวทิยา   20      - คณิตศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า  2.50    
20206 เคมอีุตสาหกรรม   20      - วทิยาศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า  2.50    
20207 ฟิสกิส ์  20      
20208 เทคโนโลยกีารประมง    20  
20209 วทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ  20  1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)    
20210 โภชนศาสตรแ์ละการก าหนดอาหาร   20     ไม่ต ่ากว่า 2.75 

    2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ใน 
       กลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
        - คณิตศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า  2.75    
        - วทิยาศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า  2.75    

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 200  
 3.18 คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์(วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
   จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20301 ภูมศิาสตร ์(วท.บ.) 10 1. รับนกัเรียนแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-    
   คณิตศาสตร์ 
2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
   ไม่ต ่ากว่า 2.50 

3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)   
    ในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ ดงันี ้
    - คณิตศาสตร์ ไมต่ า่กวา่ 2.50 
    - ภาษาตา่งประเทศ ไมต่ ่ากวา่ 2.00 

20302 การจดัการสารสนเทศ (กลุ่มวทิย)์ 5 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์  
คณิตศาสตร ์หรอืแนวการเรยีนศลิปศาสตร-์ 

20303 การจดัการสารสนเทศ (กลุ่มศลิป์) 5 คณิตศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ) 
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
   3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม 

สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า 2.50  
20304 ประวตัศิาสตร ์ 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
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รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
   จ ำนวน
ประกำศรบั 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 

20305 พฒันาสงัคม 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20306 ภาษาและวรรณคดไีทย 5 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

      2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยไม่ต ่ากว่า 2.80 

20307 ภาษาจนี 10 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนศลิปศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)   

ไม่ต ่ากว่า 2.50   
20308 ภาษาเกาหล ี 5 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนศลิปศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)   

ไม่ต ่ากว่า 3.00   
20309 ภาษามลาย ู 5 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20310 มลายศูกึษา 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20311 ภาษาญีปุ่น่ 5 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20312 ภาษาอาหรบัและภาษาอาหรบัธรุกจิ 
แขนงวชิาภาษาอาหรบั 

15 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20313 ภาษาอาหรบัและภาษาอาหรบัธรุกจิ 
ภาษาอาหรบัธุรกจิ 

15 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20314 แขนงวชิาภาษาฝรัง่เศส 10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

   ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20315 ภาษาองักฤษ 10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 3.00 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

   ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20316 ภาษายโุรป แขนงวชิาภาษาเยอรมนั 10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษต่างประเทศ 

   ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20317 สงัคมสงเคราะห ์ 5 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 
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รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
   จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20318 เศรษฐศาสตร ์ (แนวการเรยีนวทิย)์ 5 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์
คณิตศาสตร ์หรอืแนวการเรยีนศลิปศาสตร ์- 

20319 เศรษฐศาสตร ์(แนวการเรยีนศลิป์)          5 คณิตศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ) 
     2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.25 
3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า 2.25 

20320 ปรชัญาและศาสนา 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 165  
 

 3.19 วิทยำลยัอิสลำมศึกษำ (วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
   จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20401 
 

เศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการอสิลาม 
 

5 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.75 

20402 
 

อสิลามศกึษา  
 

5 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.75 

20403 
 

อสิลามศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  
 

5 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.75 

20404 
 

การสอนอสิลามศกึษา  
 

       5 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20405 
 

กฏหมายอสิลาม  
 

       5 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.75 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 25  
 3.20 คณะศิลปกรรมศำสตร ์(วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20501 
 

ทศันศลิป์ 
 

15 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20502 
 

ออกแบบประยุกตศ์ลิป์ 
 

10 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20503 
 

ออกแบบแฟชัน่และเครื่องแต่งกาย 
 

15 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 40  

 
หมำยเหต ุ1. สำขำทศันศิลป์ และสำขำออกแบบแฟชัน่และเครือ่งแต่งกำย ใหน้ าแฟ้มสะสมผลงานดา้น 
                  ศลิปกรรมไปน าเสนอในวนัสอบสมัภาษณ์เพื่อประกอบการพจิารณา 

 
                 2. สำขำออกแบบประยุกตศิ์ลป์ ควรมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัพืน้ฐานการออกแบบหรอืมพีืน้ฐานทางดา้น 
                  ศลิปะและใหน้ าแฟ้มสะสมผลงานดา้นศลิปกรรมไปเสนอในวนัสอบสมัภาษณ์เพื่อประกอบการพจิารณา 
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 3.21 คณะวิทยำกำรส่ือสำร (วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20601 นิเทศศาสตร ์  5 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
20602 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร-  3 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

 เพื่อการจดัการ    หรอืแนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณิตศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ) 

   
2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

      การเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20603 นวตักรรมการออกแบบและสรา้งสรรคส์ือ่ 3 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม  11  
 เง่ือนไข/สิทธิพิเศษ 
1.  หลงัจากส าเรจ็การศกึษาระดบั ม.6 แลว้ (รวม 6 ภาคเรยีน) ตอ้งม ีGPAX ไม่ต ่ากว่า 3.00 จงึจะไดร้บัทุนการศกึษา หากผล  
     การเรยีนต ่ากว่าทีก่ าหนด  คณะยงัคงรบัเขา้ศกึษา  แต่จะไม่ไดร้บัทุนการศกึษาจากคณะ  
2.  ทุนการศกึษาตลอดหลกัสตูรเป็นเงนิรวม 20,000 บาท แบง่จา่ยเมื่อสิน้ปีการศกึษา ปีละ 5,000 โดยจะตอ้งรกัษาระดบัผลการ  
     เรยีนเฉลีย่สะสมเมื่อสิน้ปีการศกึษาไมต่ ่ากว่า 2.75 จงึจะไดร้บัทุน  
3.  หากในปีการศกึษาใดทีน่กัศกึษาไม่สามารถรกัษาระดบัผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.75 ได ้ถงึแมว้่านกัศกึษาจะมผีลการเรยีน 
    เฉลีย่สะสมเกนิ 2.75 ในภายหลงั ใหถ้อืว่าสทิธิก์ารไดร้บัทุนการศกึษาเป็นอนัสิน้สดุ 
4. สาขาวชิานิเทศศาสตร ์จดัสรรทุนใหก้บัโครงการน้ี  3  ทุน หากมผีูผ้่านการคดัเลอืกเกนิกว่าจ านวนทีก่ าหนด สาขาวชิาจะ 
    ด าเนินการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัทุนอกีครัง้เมื่อเปิดภาคการศกึษา 
5. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการจดัการ และสาขาวชิานวตักรรมการออกแบบและสรา้งสรรคส์ือ่ 
    จดัสรรทุนใหก้บัโครงการน้ี  สาขาวชิาละ  3 ทุน 
 

 3.22 คณะรฐัศำสตร ์(วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20701 การปกครอง 20 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 
20702 การปกครองทอ้งถิน่ 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

20703 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 20 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

20704 นโยบายสาธารณะ 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 60  
 

 3.23 คณะพยำบำลศำสตร ์(วิทยำเขตปัตตำนี) 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20801 พยาบาลศาสตร ์ 30 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 
   3. ตอ้งไม่เป็นตาบอดสทีัง้สองขา้งอย่างรุนแรง  

   
(ต้องมีใบรบัรองจกัษุแพทยจ์ำกโรงพยำบำลของรฐั หรอื 
เอกชน โดยน าไปยืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 30  
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 3.24 คณะกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว (วิทยำเขตภเูกต็) 
 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

30101 การจดัการการท่องเทีย่ว  27  1.  ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6)  
 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ        ไมต่ ่ากว่า  2.75 

30102 การจดัการการบรกิาร   27  2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ       การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 

30103 การจดัการนวตักรรมการบรกิาร 15      - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 
 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ       - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 69   

 เง่ือนไข/สิทธิพิเศษ 
 1.  หลงัจากส าเรจ็การศกึษาระดบั ม.6 แลว้หากมผีลการเรยีนไม่ต ่ากว่าเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ จะไดร้บัทุนการศกึษาจากคณะ  
   จ านวน 10,000 บาท ทัง้นี้ ตอ้งม ีGPAX ไม่ต ่ากว่า 3.50 และม ีGPA ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 
    2.50 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไมต่ ่ากว่า 3.00   
 2.  ขณะทีศ่กึษาในคณะจะตอ้งลงทะเบยีนฯ อย่างน้อย 15 หน่วยกติ/ ภาคการศกึษา หรอื ลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการ 
   ศกึษาทีค่ณะก าหนด (ไม่รวมภาคการศกึษาทีม่กีารฝึกปฏบิตังิาน) และจะตอ้งไดเ้กรดเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 3.50  
   จงึจะได ้รบัทุนการศกึษา15,000 บาท ทุกภาคการศกึษา  
  3.   หากในภาคการศกึษาใดทีน่กัศกึษาไม่สามารถรกัษาระดบัเกรดเฉลีย่สะสม  3.50 ได ้ถงึแมว้่านกัศกึษาจะมเีกรด 
   เฉลีย่เกนิ 3.50 ในภายหลงั  ใหถ้อืว่าสทิธิก์ารไดร้บัทุนการศกึษาเป็นอนัสิน้สดุ 
 

 3.25 คณะวิเทศศึกษำ (วิทยำเขตภเูกต็)     

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

30201 นานาชาตศิกึษา  20 1.  ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.50 

 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ    (งดรบั)  2.  ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 20        ไมต่ ่ากว่า 3.00 

 

 3.26 คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (วิทยำเขตภเูกต็) 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

30301 
 

เทคโนโลยแีละการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 

40 
 

1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
2. ม ีGPAX รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

30302 
 

เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศสิง่แวดลอ้ม 

(งดรบั) 
 40 

 
1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
    หรอืแนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณิตศาสตร ์

  

 
 
 

2.  ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.25  
 
      

30303 
 

วทิยาศาสตรท์างทะเลและการจดัการ
ชายฝ ัง่ 

40 
 

1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์   2. 
ม ีGPAX  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 120  
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 3.27 วิทยำลยักำรคอมพิวเตอร ์(วิทยำเขตภเูกต็) 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

30501 
 
 

การคอมพวิเตอร ์
 
 

50 
 
 

1.  รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
หรอืแนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณิตศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ)                   
2.  ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25                 

30502 ธุรกจิดจิทิลั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 50 1.  ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
30503 

 
วศิวกรรมดจิทิลั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
 

50 
 

1.  รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
2.  ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.25 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 150   
หมำยเหต ุ มีทุนยกเว้นค่ำเล่ำเรียนตำมหลกัสูตร โดยสำมำรถติดตำมรำยละเอียดในกำรสมคัรรบัทุนดงักล่าวไดท้ี ่
               เวบ็ไซตข์องคณะวทิยาลยัการคอมพวิเตอร ์
 

 3.28 คณะวิทยำศำสตรเ์ทคโนโลยีและอตุสำหกรรม (วิทยำเขตสุรำษฎรธ์ำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

              รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์
40101 เคมเีพื่ออุตสาหกรรม 18 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
40102 เทคโนโลยอีตุสาหกรรมยางพารา 24 2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ            
40103 เทคโนโลยสีารสนเทศ 24     การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
40104 การจดัการงานวศิวกรรม 18      - วทิยาศาสตร ์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 

        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า  2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 2.50 

40105 สิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 18 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
   2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
        - วทิยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   

     - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
     - สงัคมศกึษา ไมต่ ่ากว่า  2.00 
     -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า  2.00 

40106 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 18 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
   2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
        - วทิยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   

     - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
     - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
     - สงัคมศกึษา ไมต่ ่ากว่า  2.00 
     -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า  2.00 
 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 120   
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     3.29 คณะศิลปศำสตรแ์ละวิทยำกำรจดักำร (วิทยำเขตสรุำษฎรธ์ำนี) 
 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

               รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์หรอื ศิลปศำสตร ์(ศิลป์-ค ำนวณ) 
40201 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 34 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
40202 พฒันาธุรกจิ 34 2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน
ประกำศรบั 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 

                 รบันักเรียนทุกแนวกำรเรียน 
40203 การจดัการรฐักจิ 36 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
40204 การจดัการธุรกจิการท่องเทีย่ว 34 2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

40205 บญัชบีณัฑติ (สองภาษา) 12 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
   2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม  150      - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า  3.00 
    

 3.30 โครงกำรจดัตัง้คณะนวตักรรมกำรเกษตรและประมง (วิทยำเขตสุรำษฎรธ์ำนี) 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

               รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์
40301 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 24 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
40302 ทรพัยากรประมง 18  
 40303 เทคโนโลยอีาหาร 24 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ และภาษาต่างประเทศ 
ไม่ต ่ากว่า  2.50 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 66  
 

 3.31 โครงกำรจดัตัง้วิทยำลยันำนำชำติ  (วิทยำเขตสุรำษฎรธ์ำนี) 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

               รบันักเรียนทุกแนวกำรเรียน 
40401 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกจิ 75 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
40402 ภาษาจนีเพื่อการสือ่สารทางธุรกจิ 18  

 (นานาชาต)ิ   
 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 93  
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 3.32 คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรจดักำร (วิทยำเขตตรงั) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

      รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์หรอื ศิลปศำสตร ์(ศิลป์-ค ำนวณ) 
50101 การประกนัภยัและการจดัการความเสีย่ง 25 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
50102 การจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร ์ 25 2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
50103 การบญัช ี 50      การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
50104 การตลาด 25      - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
50105 การจดัการธุรกจิผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 25      - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์หรอืศิลป์-ค ำนวณ หรอื ภำษำ หรอื กำรท่องเท่ียว หรอืกำรโรงแรม 
50106 การจดัการการท่องเทีย่ว 25 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

   2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

      รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์หรอื ศิลป์-ค ำนวณ  หรอื ภำษำ หรอื ทัว่ไป 
50107 การจดัการรฐักจิ 25 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
50108 ภาษาองักฤษธุรกจิ 25 2. ม ีGPA  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

        การเรยีนรูต่้าง ๆ  ดงันี้ 
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

      รบันักเรียนทุกแนวกำรเรียน 
50109 ศลิปะการแสดงและการจดัการ 25 1. ม ีGPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม  250  
 เง่ือนไขพิเศษท่ีได้รบัเมื่อคณะรบัเข้ำศึกษำ 
 1.  หากผลการเรยีนในภาคปกต ิ(ไม่รวมภาคการศกึษาฤดรูอ้น) ทีล่งทะเบยีนอย่างน้อย 5 หน่วยกติ หรอืตามแผน  
   การศกึษาทีค่ณะก าหนด และไดเ้กรดไม่ต ่ากว่า 3.25 จะไดร้บัทนุ การศกึษา 4,000 บาททุกภาคการศกึษา 
  2.  หากภาคการศกึษาใดทีน่กัศกึษาไม่สามารถรกัษาระดบัเกรดเฉลีย่ 3.25 ได ้แมว้่านกัศกึษาจะมเีกรดเฉลีย่เกนิ 3.25  
   ในภายหลงัใหถ้อืสทิธิก์ารไดร้บัทุนการศกึษาเป็นอนัสิน้สดุ 
 3.33 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์(วิทยำเขตตรงั) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

      รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์หรอื ศิลปศำสตร ์(ศิลป์-ค ำนวณ) 
50201 สถาปตัยกรรมศาสตร ์ 30 1. ม ีGPAX  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.50 

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

   

   เรยีนรูต่้าง ๆ ดงันี้ 
   2.1 คณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.50 
   2.2 วทิยาศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 2.50  

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม  30  
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 เงื�อนไขพิเศษที�ได ้รบัเม ื�อคณะรบัเข้าศึกษา 

 1.  หากผลการเรยีนในภาคปกต ิ(ไมร่วมภาคการศกึษาฤดรูอ้น) ที�ลงทะเบยีนอย่างน้อย 5 หน่วยกติ หรอืตามแผน  

   การศกึษาที�คณะกาํหนด และไดเ้กรดไมต่ํ�ากวา่ 3.25 จะไดร้บัทุน การศกึษา 4,000 บาททุกภาคการศกึษา 

  2.  หากภาคการศกึษาใดที�นักศกึษาไมส่ามารถรกัษาระดบัเกรดเฉลี�ย 3.25 ได ้แมว้า่นักศกึษาจะมเีกรดเฉลี�ยเกนิ 3.25  

   ในภายหลงัใหถ้อืสทิธิ �การไดร้บัทุนการศกึษาเป็นอนัสิ�นสุด 

 

4.   การสมคัร 

4.1 ผูส้มคัรสามารถเลอืกสมคัรได ้1 รหสัคณะ/ประเภทวชิา  

       ผูส้มคัรตอ้งตรวจคณุสมบตัทิั �วไปของตนเอง (ตามข้อ 1) และคณุสมบตัเิฉพาะของแตล่ะคณะ/สาขาวชิา (ตามข้อ 3)     

      หากปรากฏในภายหลงัวา่ ผูส้มคัรขาดคุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ�ง หรอืหลกัฐานที�ใชป้ระกอบการสมคัรเป็นเทจ็ จะถูก 

  ตดัสทิธิ �การเขา้ศกึษา  แมว้่าจะผา่นการคดัเลอืกไดเ้ขา้ศกึษาแลว้ กจ็ะถูกถอนสภาพการเป็นนกัศกึษา และไมค่นืเงนิ 

  คา่สมคัรใหไ้มว่่ากรณีใด ๆ 

 4.2  ข ั �นตอนการสมคัร 

            (1)   ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบยีนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต์   
https://student.mytcas.com  เพื�อยนืยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสทิธิ � ตั �งแต่วนัจนัทรท์ี� 2 ธนัวาคม 2562 

                  ถงึวนัพุธที� 11 ธนัวาคม   2562   

(2) ลงทะเบยีนเพื�อขอชื�อผูใ้ช(้user) และรหสัผา่น (password) เขา้ระบบทางเวบ็ไซต์https://e-admission.psu.ac.th   

 ตั �งแต่วนัองัคารที� 3 ธนัวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ถงึวนัพุธที� 11 ธนัวาคม   2562  เวลา 15.30 น.  

  (3) สมคัรออนไลน์ และแกไ้ขขอ้มลูการสมคัรทางเวบ็ไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th หรอื 

                   https://e-admission.psu.ac.th ตั �งแต่วนัองัคารที� 3 ธนัวาคม 2562  เวลา 09.30 น. ถงึวนัพุธที�  11 ธนัวาคม 

                   2562  เวลา 23.30 น. หากพน้กําหนดนี�จะไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มลู  

 4.3 การชําระเงนิค่าสมคัร 

        ใหผู้ส้มคัรพมิพ์ใบสมคัรจากเวบ็ไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th  หรอื https://e-admission.psu.ac.th 

            เพื�อนําไปชาํระเงนิค่าสมคัร (จํานวน 200 บาท ไมร่วมคา่ธรรมเนียมของธนาคาร) ที�ธนาคาร  ระหวา่งวนัพฤหสับดทีี�  

            12 - วนัอาทติย์ที� 15 ธนัวาคม 2562  (ตามกาํหนดของธนาคาร)  เท่านั �น  ทั �งนี�  ขอให้ผ ูส้มคัรตรวจสอบความ 

                ถกูต้องของการโอนเงินด้วย  

 

5.  เอกสารการสมคัร และการส่งเอกสารให้มหาวิทยาลยั 

 5.1  เอกสารการสมคัร 

   (1)  ใบสมคัรสว่นที�ไดร้บัคนืจากธนาคาร หรอืที�พมิพ์จากระบบรบัสมคัร (ตามขอ้ 4.3) ตดิรปูถ่ายเรยีบรอ้ย  

                 พรอ้มลงลายมอืชื�อในใบสมคัร     
  (2)  ระเบยีนผลการเรยีน (ปพ.1) ของชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4-6  (รวม 5 ภาคเรยีน)  โดยมหีวัหน้าสถานศกึษา หรอื 

             นายทะเบยีนลงนามรบัรอง  และประทบัตราของโรงเรยีนเป็นสาํคญั    

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวันักเรยีน (ตอ้งมเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัดว้ย)  
(4) สาํหรบัผูส้มคัรคณะพยาบาลศาสตร ์(วทิยาเขตหาดใหญ่) 

ขอใหส้ง่เอกสารเพิ�มเตมิตามที�คณะกําหนดดว้ย  
 

        หมายเหต ุ    เอกสารที�ถ่ายส ําเนาให้ผ ู้สมคัรเซน็ชื�อรบัรองสาํเนาถกูต้องทกุแผ่น          
               

 5.2  วธิกีารสง่เอกสารใหม้หาวทิยาลยั 
   ใหผู้ส้มคัรสง่เอกสารการสมคัร (ตามขอ้ 5.1) ใหม้หาวทิยาลยั ระหวา่งวนัพฤหสับดทีี� 12 –วนัจนัทรท์ี� 16 

   ธนัวาคม 2562 (ถือวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั)  ซึ�งสามารถจดัสง่ได ้2 วธิ ี ดงันี� 
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            (1)  สง่ทางไปรษณีย ์จ่าหน้าซองดงันี้   
                 เรยีน ผูช้่วยอธกิารบดฝีา่ยการรบันกัศกึษา  
               งานรบันกัศกึษา  กองทะเบยีนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
          ตู ้ปณ. 22 ปณฝ.คอหงส ์ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา   90112 
                  หมายเหต ุ  เนือ่งจากเอกสารทีส่่งทางไปรษณียมี์จ านวนมาก เพือ่ป้องกนัความล่าช้าหรือเอกสารสูญหาย กรณุาส่งเป็น 
                              จดหมายลงทะเบียน หรือจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) เพือ่สะดวกในการตรวจสอบเอกสารกบัทางไปรษณีย ์   
            (2)  สง่ดว้ยตนเอง ทีง่านรบันกัศกึษา กองทะเบยีนและประมวลผล อาคารทรพัยากรการเรยีนรู ้(ตกึ LRC) อาคาร 1 ชัน้ 2   
                 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ในวนัและเวลาราชการ) 
 5.3  ตรวจสอบสถานะการช าระเงนิคา่สมคัร และการสง่หลกัฐานการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th  
           เริม่ตรวจสอบไดห้ลงัจากวนัทีส่ง่เอกสารแลว้ 5 วนัท าการ เป็นตน้ไป     
 

6.  องคป์ระกอบท่ีใช้พิจำรณำคดัเลือก 
 6.1  คุณสมบตัทิัว่ไป และคุณสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร (ไม่คดิน ้าหนกัคะแนน แต่ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามที ่
            มหาวทิยาลยัประกาศ  จงึจะไดร้บัการพจิารณา)  
 6.2  ดชันีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ของชัน้ ม. 4 - ม.6 (รวม 5 ภาคเรยีน) คดิค่าน ้าหนกั รอ้ยละ 75  
 6.3  ผลการสอบสมัภาษณ์ และประเมนิขอ้มลูอื่นๆ ของผูส้มคัร คดิคา่น ้าหนกั รอ้ยละ 25  

          หมายเหต ุ  ค่า GPAX ของนักเรียนจะถกูค านวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวิทยาลยั ก่อนน าไปใช้จดัล าดบัที ่
 

7.  วิธีพิจำรณำคดัเลือก 
     7.1  มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบคุณสมบตัทิัว่ไป และคุณสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัรในเบือ้งตน้ หากผูใ้ดมคีุณสมบตัไิม ่
           ตรงตามทีค่ณะ/สาขาวชิา ก าหนด  จะไม่ไดร้บัการพจิารณาในขัน้ตอนต่อไป 
     7.2  เมื่อผูส้มคัรผ่านการพจิารณาจากขอ้ 7.1 แลว้ มหาวทิยาลยัจะน าดชันีผลการเรยีน (GPAX) ของผูน้ัน้ไปแปลง  
           เป็นคะแนน โดยคดิค่าน ้าหนกัรอ้ยละ 75 จากนัน้จะปรบัค่าคะแนนนี้  โดยน าไปคณูกบัตวัเลขสมัประสทิธิท์ีส่รา้งขึน้  
            จากต าแหน่งค่าสถติพิืน้ฐานของโรงเรยีนทีไ่ดจ้ากการสอบ O-NET ของนกัเรยีนในโรงเรยีนนัน้ๆ ประจ าปีการศกึษา 2561 
      (สอบกมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2562)  จนไดเ้ป็นคะแนนเพื่อใชจ้ดัล าดบัทีค่ดัเลอืกเรยีกตวัเขา้สอบสมัภาษณ์ 
     7.3  เมื่อผูส้มคัรไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์แลว้ คณะกรรมการจะท าการสอบสมัภาษณ์, ทดสอบความ 
  พรอ้มทางการศกึษาเพิม่เตมิ (ถา้จ าเป็นส าหรบับาง คณะ/ สาขาวชิา),  และพจิารณา ขอ้มลูอื่นๆ ของผูส้มคัรจากหลกัฐาน 
  ประกอบการสมคัรซึง่ผูส้มคัรไดแ้จง้ไว ้(ในขอ้ 5.1) และเอกสารอื่น ๆ (ถา้ม)ี ซึง่ผูส้มคัรจะน าไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  
  (ตามขอ้ 9.3(3))  จากนัน้ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์จะพจิารณาผลการสอบสมัภาษณ์  หากผ่านการสมัภาษณ์จะประเมนิ 
  ใหเ้ป็นคะแนนการสอบสมัภาษณ์ และถ่วงน ้าหนกัเป็นรอ้ยละ 25  ตามองคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาคดัเลอืก  อนึง่ กรณีได้ 
   คะแนนสอบสมัภาษณ์น้อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 10  จะถือว่าไม่ผา่นการสอบสมัภาษณ์  และจะไม่น าคะแนนไป 
   ประมวลผล ตามขัน้ตอนในข้อ 7.4  (ถือว่าไม่ผา่นการคดัเลือก) 

7.4 มหาวทิยาลยั  (โดยคณะกรรมการอกีชุด) จะน าค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบสมัภาษณ์  (ในขอ้ 7.3) เฉพาะผูท้ีผ่่านการ
สอบสมัภาษณ์ไปรวมกบัคะแนนทีแ่ปลงจากค่า GPAX (ในขอ้ 7.2) อกีครัง้  ไดเ้ป็นคะแนนสดุทา้ยทีใ่ชพ้จิารณา
จดัล าดบัที ่ตดัสนิผูม้สีทิธิไ์ดร้บัคดัเลอืก 

      การพิจารณาตดัสินผลการคดัเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ถือเป็นทีส้ิ่นสดุ  
 

8.  กำรประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ำสอบสมัภำษณ์ 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกเบือ้งตน้  ใหเ้ป็นผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์และ 
    ทดสอบความพรอ้มทางการศกึษา ในวนัองัคารที ่14 มกราคม  2563 ทางเวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th    
 

9.  กำรสอบสมัภำษณ์  
  ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์  ตอ้งไปแสดงตนสอบสมัภาษณ์ ณ คณะ/วทิยาเขต ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก  หากนกัเรยีนไมไ่ป 
    สอบสมัภาษณ์ในวนัเวลาทีก่ าหนด มหาวทิยาลยัจะถอืว่านกัเรยีนสละสทิธิ ์  
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 9.1 สอบสมัภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ในวนัเสารที์ ่18 มกราคม 2563  รายงานตวัเวลา 
            08.30-09.30 น.  สถานทีจ่ะแจง้อกีครัง้ในวนัประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์ 
      9.2  หลกัฐานทีต่อ้งน าไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  
  (1)  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรอื บตัรประจ าตวันกัเรยีน (ทีม่รีปูถ่ายแสดงตน)  
  (2)  รายงานการตรวจสขุภาพร่างกายและผลเอก็ซเรย ์(ตามแบบฟอรม์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด) 
  (3) เอกสารอื่นทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด (ตดิตามขอ้มลูในวนัประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์) 
  (4) เอกสารทีแ่สดงความสามารถทางวชิาการ หรอื ความสามารถพเิศษของผูส้มคัร (ถา้ม)ี 
  (5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
   

10.  กำรประกำศรำยช่ือผูผ้ำ่นกำรสอบสมัภำษณ์และได้รบัคดัเลือก  
  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสมัภาษณ์และไดร้บัคดัเลอืก  ในวนัพฤหสับดีที ่23 มกราคม  2563  ผ่านทาง 
      เวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th หรอื https://e-admission.psu.ac.th 
 

11.  กำรยืนยนัสิทธ์ิในระบบ TCAS  
  ใหผู้ผ้่านการคดัเลอืกและผ่านการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ในระบบ 
   TCAS ระหว่ำง วนัพฤหสับดีท่ี 30 – วนัศกุรท่ี์ 31 มกรำคม 2563 ทางเวบ็ไซตข์องทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย  
  หมายเหต ุ  1. ผูไ้ม่ยืนยนัสิทธิภ์ายในเวลาทีก่ าหนด  มหาวิทยาลยัจะถือว่าผูนั้น้ประสงคจ์ะสละสิทธิก์ารเข้าศึกษา 

2.  ผูที้ไ่ด้ยืนยนัสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถกูตดัสิทธิก์ารสมคัรในรอบถดัไป     
 

12. ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ 
        มหาวทิยาลยัก าหนดประกาศรายชื่อผูท้ีไ่ดย้นืยนัสทิธิใ์นระบบ TCAS เป็นผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา ในวนัองัคำรท่ี 4 
   กมุภำพนัธ ์2563 ทางเวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th   
    

13. กำรสละสิทธ์ิเขำ้ศึกษำ 
    ผูท้ีไ่ดย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS  หรอื ผูท้ีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดป้ระกาศรายชื่อเป็นผูม้สีทิธิ ์
      เขา้ศกึษา หากประสงคจ์ะสละสทิธิ ์ ใหด้ าเนินการสละสทิธิใ์นระบบ TCAS ตามช่วงเวลาที ่ทปอ.ก าหนด  
 

14.  เง่ือนไขกำรคงไว้ซ่ึงสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ  
      14.1  ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ตามโครงการน้ีแลว้ จะตอ้งอยู่ศกึษาต่อใน 
               โรงเรยีนจนส าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  (ในปีการศกึษาเดยีวกนั)  และตอ้งรกัษาระดบัผลการเรยีนไว ้ 
               ในระดบัทีด่เีมื่อจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6   
 14.2  ผูส้มคัรเขา้ศกึษาในคณะ/สาขาวชิา แนวการเรยีนวทิยาศาสตร ์เมื่อส าเรจ็การศกึษาชัน้ ม.6 จากโรงเรยีนแลว้  
              จะตอ้งมจี านวน “หน่วยการเรยีน”   ในกลุ่มสาระต่างๆ ครบดงันี้  
      (1) กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตอ้งเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน และเพิม่เตมิ รวมกนัไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 
      (2) กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ตอ้งเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน และเพิม่เตมิ รวมกนัไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
      (3) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตอ้งเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน และรายวชิาเพิม่เตมิ 
                  รวมกนัไม่น้อยกวา่  9  หน่วยกติ 
               หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบติัตามเงือ่นไขตามขอ้ 14.1 และ 14.2  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณายกเลิก 
  การรบัเข้าศึกษา แมว้่าจะประกาศให้เป็นผูมี้สิทธิเ์ข้าศึกษาแล้วกต็าม  
 

15.  กำรรำยงำนตวัขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษำ, กำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
   ตดิตามรายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องงานทะเบยีนการศกึษาแต่ละวทิยาเขต 
 

16. เง่ือนไขกำรส ำเรจ็กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
 16.1 นกัศกึษาตอ้งศกึษาและผ่านการวดัและประเมนิผลรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสตูร ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข 
   ของสาขาวชิา และเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

16.2 นกัศกึษาตอ้งสอบผ่านภาษาองักฤษตามมาตรฐานขัน้ต ่าทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรก์ าหนด  

http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
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17.  กำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดโครงกำร   (ในวนัและเวลาราชการ) 
  งานรบันกัศกึษา  กองทะเบยีนและประมวลผล  อาคารศนูยท์รพัยากรการเรยีนรู ้ (ตกึ LRC)  ชัน้ 2
 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  อ าเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา 90110 โทรศพัท ์ 0 7428 9255-8, โทรสาร 0 7428 9259  
      เวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th        
   

  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
   

    ประกาศ  ณ   วนัที ่     7       พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
                

          (รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส  ศตสขุ) 
                               รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

             ปฏบิตักิารแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


