(เอกสารสาหรับประชาสัมพันธ์ : ฉบับแก้ไขวันที่ 30 มีนาคม 2563)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admission 2)
ปีการศึกษา 2563
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(https://student.mytcas.com)

1. ทีต่ งั้

ปัจจุบันมี 5 วิทยาเขต คือ

1. วิทยาเขตหาดใหญ่ (http://www.psu.ac.th หรือ http://www.entrance.psu.ac.th) ตั้งอยู่ทเี่ ลขที่

15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000 ต่อ 2021-4 โทรสาร 0
7455 8941 มี 19 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลป
ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติหาดใหญ่ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม และ บัณฑิตวิทยาลัย
2. วิทยาเขตปัตตานี (http://www.pn.psu.ac.th) ตัง้ อยู่ที่ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7331-3928-50 โทรสาร 0 7333 5128 มี 8 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการอิสลาม (ชื่อเดิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา) คณะวิทยาการสื่อสาร คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
3. วิทยาเขตภูเก็ต (http://www.phuket.psu.ac.th) ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตาบลกะทู้ อาเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0 7627 6050-51 มี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
คณะ
วิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (http://www.surat.psu.ac.th หรือ http://entrance.surat.psu.ac.th) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 31
หมู่ที่ 6 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0 7728 8851 โทรสาร 0
7735 5041 มี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง และวิทยาลัยชุมชน
สุราษฎร์ธานี
5. วิ ท ยาเขตตรั ง (http://www.trang.psu.ac.th) ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลควนปริ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตรั ง
92000 โทรศั พ ท์ 0 7520 1726 โทรสาร 0 7521 2036 มี 2 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกคณะ/สาขาวิชา ต้องมีคะแนนรายวิชาครบ
ตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4
(Admission 2) ตามที่คณะ/สาขาวิชานั้นๆ กาหนด และมีคะแนนขั้นต่าในวิชาที่คณะ/สาขาวิชา นั้น ๆ กาหนด (ในกรณีที่มี
การกาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่าของวิชานั้น ๆ ) หากมีคะแนนวิชาไม่ครบ หรือมีคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ
กาหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาในคณะสาขาวิชานั้น ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา และถูกปรับตก
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สัมภาษณ์ นอกจากการก าหนดองค์ป ระกอบรายวิช าและเกณฑ์ค ะแนนขั้ นต ่าดัง กล่า วแล้ ว คณะต่าง ๆ ยังได้ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอีกดังต่อไปนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ที่กาหนด มีรายละเอียดดังนี้คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องส าเร็จการศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม โดยตามโครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2. มีสัญชาติไทย
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง และไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
1. รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะ) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะฯ
คณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
2. นักศึกษาทุกคน ต้องทาสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อสาเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนตาม
สัญญาที่ทาไว้กับมหาวิทยาลัย
3. เมื่อสาเร็จการศึกษาจะต้องเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงือ่ นไขของรัฐบาล
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รบั การ
อนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563
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คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีผลการเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12
หน่วยกิต
2. ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร บัณฑิต
(ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563)
3. มีคุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดในเว็บไซต์ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
http://www.dent.psu.ac.th/unit/student/index.php/2017-04-21-07-40-54.html
4. ต้องผ่านการตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์และการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา
5. ก่อนเข้าศึกษา ต้องสามารถทาสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ที่ยตุ ิหรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือมี
เจตนาจงใจ ละเลย ทอดทิง้ การศึกษาหรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องชดใช้เงินเป็น
เบี้ยปรับตามสัญญาทีท่ าไว้กับมหาวิทยาลัย
6. เมื่อสาเร็จการศึกษา ต้องปฏิบัตงิ านในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียน
เฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ ากว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) มีผลการเรียนในกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะการแพทย์แผนไทย (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. รับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ
พิการ หรือ ตาบอดสีที่มีระดับปานกลางขึ้นไป อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย
คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. รับผู้ทเี่ รียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การ ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังต่อไปนี้
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2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนแอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic
disorders) โรคอารมณ์ผดิ ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึง
ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัตงิ าน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
2.3 เป็นโรคไม่ตดิ ต่อ หรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทีอ่ าจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ
และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทัง้ สองข้าง โดยมีระดับการได้ยินทีค่ วามถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิ
เบลและความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ
ประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างทีด่ ี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12
หรือ 20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
2.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งผูส้ มัครทุกรายจะต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มี
ภาวะตาบอดสีขนั้ รุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยอาจจะผ่านการ ตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลการ
ตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ทีถ่ ือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยให้นาไปยืน่ ในวันสอบสัมภาษณ์
ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัตเิ ฉพาะ และความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัครหรือ
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ สงวนสิทธิที่จะเป็นผู้ตัดสิน และถือเป็นยุติ หากปรากฏในภายหลัง
ว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัตทิ ั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จาก
การคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียน สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ แนว
การเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ แนวการเรียนศิลปะศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ
(ศิลป์ภาษา) มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ อื่น ๆ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
3. การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตก
สัมภาษณ์
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 13 หน่วยกิต
2. ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต สาหรับผู้สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่กาลัง
ศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคั ดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต (ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563)
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (วิทยาเขตหาดใหญ่)
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
1. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป แขนงวิชาเคมี แขนงวิชา
ชีววิทยา แขนงวิชาฟิสิกส์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา รับนักเรียนที่เรียนแนวการเรียน
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. แขนงวิชาสุขศึกษา รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับนักเรียนแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. แขนงวิชาภาษาไทย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามที่คณะศึกษาศาสตร์กาห นดในการสอบ
สัมภาษณ์ หากไม่ผ่านเกณฑ์ถูกปรับตกสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตปัตตานี)
รับนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คือ ต้องมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยต้อง
ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12
หน่ วยกิ ต หรื อ ศึ กษารายวิ ช ากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ค ณิ ต ศาสตร์ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 12 หน่ วยกิ ต และกลุ ่ ม สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. สาขาวิช าบริห ารธุรกิ จ แขนงวิช าการจัด การทรัพยากรมนุษ ย์ และสาขาวิช าบริห ารธุร กิจ แขนงวิช าการเป็น
ผู้ประกอบการ รับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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คณะวิทยาการสื่อสาร (วิทยาเขตปัตตานี)
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ แนวการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์
ศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่นอ้ ย
กว่า 12 หน่วยกิต
คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
1. รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง (มีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
โดยนาไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระการเรียนรู้าคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) ที่
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง ผู้ที่เข้า
ศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
1. สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมดิ จิท ัล ผู ้ที ่เข้ าศึกษาจะต้อ งส าเร็จการศึ กษาระดับ มั ธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แนว
การเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คานวณ) มีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ประเภท
วิชาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนว
การเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คานวณ) มีผลการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ แนวการเรียน ศิลปศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์ภาษา) หรือ สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุกประเภทวิชา
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต หรือแนวการ
เรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต หรือ
ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแนวการเรียน
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
1. สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศึกษา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต
หรือ แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
และกุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ย ว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับนักเรียนที่ มีผลการเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตตรัง)
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต หรือ แนวการเรียน
ศิลปศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และกุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
หมายเหตุ
1. คุ ณ สมบั ต ิ ท ั ่ วไปของผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ์ สมั ค ร คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ และคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะของประเภทวิ ชาแพทยศาสตร์ ,
วิศวกรรมศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, เทคนิคการแพทย์ และอุตสาหกรรม
เกษตร ให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะซึ่งทุกสถาบันการศึกษาใช้ร่วมกัน ตามข้อกาหนดของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย
2. หากผู้สมัครเข้าศึกษา มีคุณสมบัติเฉพาะไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ/หรือ สมัครผิด
แผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และปรับตกสัมภาษณ์ทันที
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3. การตรวจร่างกายและเอกซเรย์
 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกสานักวิชา/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้
ตรวจร่ า งกายและเอกซเรย์ด้วยตนเองจากโรงพยาบาลประจาจังหวัด/ประจาอาเภอ หรือโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่อยู่
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุ กแห่งของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ส ามารถท าการ x-ray ได้ สามารถ Download
แบบฟอร์ ม รายงานตรวจสุ ข ภาพร่ า งกายได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องงานรั บ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
http://www.entrance.psu.ac.th) แล้วนาผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 ยกเว้นผู้ที่สอบได้คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์เพียงแห่งเดียว ตามวันที่กาหนดไว้ในปฏิทนิ การดาเนินการสอบคัดเลือกฯ เท่านัน้
ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.psu.ac.th หรือ http://www.entrance.psu.ac.th

8

เอกสารประชาสัมพันธ์ ฉบับแก้ ไข วันที่ 30 มีนาคม 2563
ตารางการคัดเลือกกลางบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admission 2 ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี การศึกษา 2563
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ ของสมาคมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (https://student.mytcas.com)
หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

3 วิศวกรรมศาสตร์
3 วิศวกรรมศาสตร์
3 วิศวกรรมศาสตร์
3 วิศวกรรมศาสตร์
3 วิศวกรรมศาสตร์
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83




































75

75

75

75

75
 

1
2
3
4
5
6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

90
5
10
30
28
250

7

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชากายภาพบาบัด

20 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

     



8

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชารังสี เทคนิ ค

15 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

     



9

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

20 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

     



10 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

18 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

11 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาการตลาด

18 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

9

75
75
75
75
75

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

12 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาการเงิน

18 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

  20 20   

13 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

36 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

14 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

27 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

  30 20   

15 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาบัญชี บญั ฑิต

18 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

16 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

18 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

  20 20   

17 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาการจัดการไมซ์

21 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

   25   

18 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์ )

7

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,    20   
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

19 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1)

9

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์    20  
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

20 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
21 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
22 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์

104 5 เกษตรศาสตร์
16 5 เกษตรศาสตร์
30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
10

      
      
      

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

23
24
25
26

คณะที่เปิ ด

คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - เภสัชศาสตร์
1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - เภสัชศาสตร์
1.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - ทันตแพทยศาสตร์
2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
สาขาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

9
6
5
20

27 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุและบรรจุภณ
ั ฑ์

10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

28 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร

10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

29 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 35  30   
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

30 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์   35   90
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

31 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาภาษาจีน

14 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์   35   
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2

11

25
25
25


25
25
25


25
25
25


25
25
25


25
25
25


75
75
75
75
75 75 75
 

90

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

32 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาชุมชนศึกษา

10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์  30 25   
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

33 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและ
การบริ การ

16 6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม รู ปแบบที่ 1

34 คณะนิ ติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ
(พื้นฐานวิทยาศาสตร์ )

8

35 คณะนิ ติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ
(พื้นฐานวิทยาศาสตร์ )

18 9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

36 คณะนิ ติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ
(พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1)

17 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

  30   

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

12

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

37 คณะนิ ติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ
(พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1 )

17 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

38 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์-คณิ ต /ศิลป์ คานวณ)

25 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชย์ศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

  20 20  90 60

39 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
(วิทย์-คณิ ต / ศิลป์ คานวณ)

50 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชย์ศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

  20 20  90 60

40 คณะการแพทย์แผนไทย วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

45 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

  25   



41 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

25 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 20 25 25 25 60

75

42 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาดิจิทลั มีเดี ย (หลักสูตรนานาชาติ)

40 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี   25     
สารสนเทศ

43 คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

2

44 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
วิทยาเขตหาดใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
(หลักสูตรนานาชาติ)

15 3 วิศวกรรมศาสตร์

45 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์

6

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

30 30 30 30 30 60

30

  25   

 75

7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 40  15 30 20 120
รู ปแบบที่ 1

13

120

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

46 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

9

47 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเคมี

4

48 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาชีววิทยา

9

49 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาฟิ สิ กส์

6

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  20 20 30 60
รู ปแบบที่ 1
7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  20 20 30 60
รู ปแบบที่ 1
7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  20 20 30 60
รู ปแบบที่ 1
7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  20 20 30 60

90
90
90
90

รู ปแบบที่ 1
50 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทาง
การศึกษา

51 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาพลศึกษา

52 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาสุ ขศึกษา

53 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการประถมศึกษา

54 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาศิลปศึกษา

7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  15 20 20 60
รู ปแบบที่ 1
4 7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  15 15 15 60
รู ปแบบที่ 1
9 7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  15 20 20 60
รู ปแบบที่ 1
12 7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 40  20 20 20 60
รู ปแบบที่ 1
6 7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 40  15 15 15 60
4

90
90
90
90
90

รู ปแบบที่ 1
55 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว

56 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั และสื่ อสารการศึกษา

57 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาไทย

10 7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  20 20 20 60
รู ปแบบที่ 1
2 7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  15 15 15 60
รู ปแบบที่ 1
6 7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 40  15 15 15 60
รู ปแบบที่ 1

14

90
90
90

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา - 30  30 15 15 60
รู ปแบบที่ 1
      
25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
      
25 5 เกษตรศาสตร์

58 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7

59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)

61 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์) 25 5 เกษตรศาสตร์

      

62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์

25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเคมี - ชี ววิทยา

25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

30   15 20   

64 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

30   15 20   

65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาฟิ สิ กส์

25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร

25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

30   15 20   

68 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
69 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วท.บ.)

      
25 5 เกษตรศาสตร์
30 9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์
15

90

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

70 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
(พื้นฐานวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คณิ ต)

30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

71 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

40 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 20 20    
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

72 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์  30    
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

73 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 30     
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

74 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาจีน

10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 30 30 25   
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1
16

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

75 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 30 30 25   
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

76 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษามลายู

20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

77 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชามลายูศึกษา

20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

78 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่

20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 30 30 25   75
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

79 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
(แขนงวิชาภาษาอาหรับ)

25 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 25 25    
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1
17

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

80 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
(แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)

25 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 25 25    
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

81 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)

25 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

82 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 30  30   75
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

83 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมัน)

25 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

84 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

40 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1
18

หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
      

85 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(พื้นฐานวิทย์-คณิ ต หรื อ ศิลป์ -คณิ ต)

50 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

86 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

40 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ 20 20    
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

87 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ แขนงการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (พื้นฐานวิทย์-คณิ ต หรื อ ศิลป์ -คณิ ต)

40 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

88 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ แขนงการเป็ นผูป้ ระกอบการ
(พื้นฐานวิทย์-คณิ ต หรื อ ศิลป์ -คณิ ต)

40 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

89 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา (ชื่อเดิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
(เลือกสอบคณิ ตศาสตร์ )

5

6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

90 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา (ชื่อเดิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาอิสลามศึกษา

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

91 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา (ชื่อเดิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

92 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา (ชื่อเดิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

10 7.1 ครุ ศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุ ขศึกษา -      
รู ปแบบที่ 1
19



หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

93 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา (ชื่อเดิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

5

94 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชาทัศนศิลป์

20 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

     



95 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

20 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

     



96 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ และเครื่ องแต่งกาย

20 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

     



97 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบคณิ ตศาสตร์ )

98
99
100
101
102
103
104

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาเยอรมัน)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาญี่ปน)
ุ่
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาจีน)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาอาหรับ)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาบาลี)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาเกาหลี)

คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์
9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์
50 , วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2
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หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

105 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(เลือกสอบคณิ ตศาสตร์ )

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

106 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส)

107 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(เลือกสอบภาษาเยอรมัน)

108 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(เลือกสอบภาษาญี่ปน)
ุ่

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,      
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2
     

109 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(เลือกสอบภาษาจีน)

     

110 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(เลือกสอบภาษาอาหรับ)

     

111 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(เลือกสอบภาษาบาลี)

     

112 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(เลือกสอบภาษาเกาหลี)

     

113 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปั ตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ
การจัดการ (วิทย์-คณิ ต /ศิลป์ คานวณ)

30

30 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี        
สารสนเทศ
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หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

114 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครอง (พื้นฐานวิทยาศาสตร์ )

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

115 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครอง (พื้นฐานศิลปศาสตร์ )

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์

100
116
117
118
119
120
121
122

คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาจีน
สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาอาหรับ
สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาบาลี
สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาเกาหลี

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2
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หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

123 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (พื้นฐานวิทยาศาสตร์ )

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

124 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (พื้นฐานศิลปศาสตร์ )

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์

125 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส)

126 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(เลือกสอบภาษาเยอรมัน)

127 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(เลือกสอบภาษาญี่ปน)
ุ่

128 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
129 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (เลือกสอบภาษาจีน )
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(เลือกสอบภาษาอาหรั)บ

     
     

130 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
131 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (เลือกสอบภาษาบาลี)
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(เลือกสอบภาษาเกาหลี)

     
     

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
100 , วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,      
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2
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132 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(พื้นฐานวิทยาศาสตร์ )

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

133 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(พื้นฐานศิลปศาสตร์ )

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์

134 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส)

135 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เลือกสอบภาษาเยอรมัน)

136 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เลือกสอบภาษาญี่ปน)
ุ่

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,      
100
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2
     

137 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เลือกสอบภาษาจีน)

     

138 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เลือกสอบภาษาอาหรับ)

     

139 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เลือกสอบภาษาบาลี)

     

140 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(เลือกสอบภาษาเกาหลี)
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141 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์ )

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

142 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ )

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์

143 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
(เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส)

144 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
(เลือกสอบภาษาเยอรมัน)

145 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
146 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
147 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (เลือกสอบภาษาญี่ปน)
ุ่
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (เลือกสอบภาษาจีน)
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
(เลือกสอบภาษาอาหรับ)

148 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
149 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (เลือกสอบภาษาบาลี)
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (เลือกสอบภาษาเกาหลี)

150 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

30 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์   
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,   
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2
  
  
  

  



  



  
  
  





     
     
5

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
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151 คณะการบริ การและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)

30 6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม รู ปแบบที่ 1

     

152 คณะการบริ การและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
153 คณะการบริ การและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาการจัดการการบริ การ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริ การ
(หลักสูตรนานาชาติ)

30 6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม รู ปแบบที่ 1
15 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

     
      

154 คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน
(หลักสูตรนานาชาติ)

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
25 มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

155 คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน
(หลักสูตรนานาชาติ) (เลือกสอบภาษาจีน)

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
25 มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2
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156 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่ งแวดล้อม
(วิทย์-คณิ ต/ ศิลป์ คานวณ/ ปวช.)

30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

157 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(วิทย์-คณิ ต )

30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

158 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
(วิทย์-คณิ ต)

30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

159 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาวิศวกรรมดิ จิทลั (หลักสูตรนานาชาติ)
(เน้นวิทย์-คณิ ต)

60 3 วิศวกรรมศาสตร์

     

160 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
วิทยทย์-คณิ ต / ศิลป์ -คานวณ / ปวช.)

161 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลักสูตรนานาชาติ)

(วิ



60 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี        
สารสนเทศ
60 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี        
สารสนเทศ
24 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี        
สารสนเทศ
      
24 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ -

162 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

163 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

164 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เคมีเพื่ออุตสาหกรรม

18 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

165 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การจัดการงานวิศวกรรม (วศ.บ.)

18 3 วิศวกรรมศาสตร์

     

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
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หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

166 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

36 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

167 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน

18 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

168 โครงการจัดตั้งคณะนวัติกรรมการเกษตรและประมง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

24 5 เกษตรศาสตร์

      

169 โครงการจัดตั้งคณะนวัติกรรมการเกษตรและประมง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ทรัพยากรประมง

18 5 เกษตรศาสตร์

      

170 โครงการจัดตั้งคณะนวัติกรรมการเกษตรและประมง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีอาหาร

24 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

      

168 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(วิทย์-คณิ ต/ ศิลป์ คานวณ)

33 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

169 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ (วิทย์-คณิ ต/ ศิลป์ คานวณ)

33 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

170 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

18 9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

171 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์

18 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1
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หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

172 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
(วิทย์-คณิ ต/ ศิลป์ คานวณ)

33 6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม รู ปแบบที่ 1

     

173 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาบัญชี บัณฑิต (วิทย์ -คณิต/ ศิลป์ คานวณ)

28 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

174 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
พื้นฐานวิทยาศาสตร์

38 9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

175 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
พื้นฐานศิลปศาสตร์

37 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1

176 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) พื้นฐานวิทยาศาสตร์

9

9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์

177 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

9

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์      
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 1
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หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

171 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
(วิทย์-คณิ ต/ ศิลป์ คานวณ)

30 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

172 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(วิทย์-คณิ ต/ ศิลป์ คานวณ)

60 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

173 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์-คณิ ต/ ศิลป์ คานวณ)

100 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

174 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการตลาด

80 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

      

175 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
176 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

177 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เลือกสอบภาษาเยอรมัน

     

178 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เลือกสอบสอบภาษาญี่ปนุ่

     

179 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เลือกสอบสอบภาษาจีน

     

180 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เลื
อกสอบสอบภาษาอาหรั
สาขาวิ
ชาการจัดการการท่อบงเที่ยว

     

181 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม รู ปแบบที่ 1
6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม รู ปแบบที่ 2

     
     





80

     





เลือกสอบสอบภาษาบาลี
182 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
183 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เลื
อกสอบสอบภาษาเกาหลี
สาขาวิ
ชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     
40 6.1 บริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

30

      



หมายเหตุ 1. เครื่ องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์คะแนขั้นต่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย
เกณฑ์คะแนนขั้นต่า
ลาดับ

คณะที่เปิ ด

สาขาวิชา /หลักสูตรที่เปิ ด

184 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

185 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบคณิ ตศาสตร์

186
187
188
189
190
191
192

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาญี่ปนุ่
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาอาหรับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาเกาหลี
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

193 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม

จานวน
รับ

องค์ประกอบของกลุ่มสาขา (1-10)

O-NET

PAT
GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

60 9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ ,       
วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานวิทยาศาสตร์
40

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์
, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์, สังคมวิทยา,
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื้นฐานศิลปศาสตร์
รู ปแบบที่ 2

20 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
30 4 สถาปั ตยกรรมศาสตร์
4049

31

















































     











