
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5) 

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

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
มีความประสงค์ จะด าเนินการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพ่ือเข้าศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ
ที่ 5) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

  1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ  เทียบเท่า 

1.2 ส าเร็จการศึกษาในโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี 

  1.5 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใสถาบันอุดมศึกษาปี

การศึกษา 2563 (ระบบ TCAS) จากฐานข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาซึ่งด าเนินการโดยสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) 

  1.6 ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้แจ้งยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (สละสิทธิ์) ในระบบ TCAS ของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  ประจ าปีการศึกษา  2563  ครบสองครั้งแล้ว 
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2. สำขำวิชำ คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำและจ ำนวนรับ 

 ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด ดังนี้ 

สำขำวิชำ คุณสมบัติเฉพำะทำงกำรศึกษำของผู้มิสิทธิ์สมัคร 
จ ำนวนรับ 

(คน) 

เทคโนโลยียาง  
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.50 

20 

เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.25 

20 

เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.25 

20 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.50 

10 

เคมี-ชีววิทยา 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.75 

5 

เคมีอุตสาหกรรม 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.15 

25 

ฟิสิกส์ 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.25 

20 

เทคโนโลยีการประมง 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.15 

30 

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.50 

5 

โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 
1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต  ำกว่ำ 2.75 

10 
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3. หลักฐำนที ใช้ในกำรสมัคร  

   3.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร  

   3.2 ไฟล์ส ำเนำใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

4. ขั้นตอนในกำรรับสมัคร 

  4.1 ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com  เพ่ือยืนยันตัวตน สามารถสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 มิถุนายน 2563 

  4.2 ผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนในระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์                       

https://e-admission.psu.ac.th เพ่ือขอชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ตั้งแต่วันที่  9-13 มิถุนายน 

2563 

  4.3 การสมัครออนไลน์และแก้ไขข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th           

ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 23.30 น. หากพ้นก าหนดนี้จะไม่

สามารถด าเนินการใด ๆ ได้  

  4.4 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 2 สาขาวิชา 

  4.5 ไม่มีการช าระเงินค่าสมัคร 

5. กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร 

  ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล ที่  fowsee.s@psu.ac.th ด้วยไฟล์ PDF. โดยระบุหัวข้ออีเมล 

“ส่งหลักฐำนกำรสมัคร” ภายในวันที่  9-15 มิถุนายน 2563 
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6. ตำรำงปฏิทินด ำเนินกำร 

วัน เดือน ปี รายละเอียด 
9-13 มิถุนายน 2563 สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com 
9-13 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนและรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

www.e-admission.psu.ac.th ก่อนเวลา 23.30 น. 
19 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ https://entrance.psu.ac.th  

หรือ www.sat.psu.ac.th  
21 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ 

26 มิถุนายน 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
www.entrance.psu.ac.th และ www.sat.psu.ac.th 

7. องค์ประกอบที ใช้พิจำรณำคัดเลือก 
 7.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
 7.2 ผลการสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอ่ืน ๆ ของผู้สมัคร 

8. กำรประกำศรำยชื อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.sat.psu.ac.th หรือ www.entrance.psu.ac.th  

9. กำรสอบสัมภำษณ์ 
  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยคณะกรรมการจะโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์
ตามเวลาที่นัดหมายในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  

10. กำรประกำศรำยชื อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.sat.psu.ac.th หรือ www.entrance.psu.ac.th 

11. กำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
  คณะฯ ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  

12. กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ, กำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
  ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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13. เงื อนไขกำรส ำเร็จกำรศกึษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
  13.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อก าหนด เงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  13.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
14. ติดต่อสอบถำม 
  งานรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
     ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-4226, 08-7296-6544 
  เว็บไซต์ www.sat.psu.ac.th, อีเมล fowsee.s@psu.ac.th 

    ประกาศ  ณ  วันที่               มิถุนายน พ.ศ.  2563 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี รักษาการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


