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ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ือง  โครงการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี  เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประจ าปีการศึกษา  2564 (รอบท่ี 1) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   มีนโยบายท่ีจะส่งเสริม และรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี   ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย สายสามญั  เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.  คุณสมบัตทิัว่ไปของผู้สมคัร 
 1.1   เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

1.2   ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามญั และจะตอ้งส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2563 
     1.3   เป็นผูท่ี้ไม่มีโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
  1.4   เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี 
 
 

2.  ปฏิทนิด ำเนินกำร   
 

กจิกรรม 
 

ก ำหนดกำร  
เปิดระบบ ปิดระบบ 

ผูส้มคัรทุกคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทาง
เวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com เพื่อยนืยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสิทธ์ิ 

อ.5 ม.ค. 64 
 

พฤ.14 ม.ค. 64 
 

ลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผูใ้ช ้(user) และรหสัผา่น (password)  เขา้ระบบ 
ทางเวบ็ไซตท่ี์ https://e-admission.psu.ac.th  

อ.5 ม.ค. 64 
        เวลา 09.30 น. 

พฤ.14 ม.ค. 64 
เวลา 23.30 น.  

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

อ.5 ม.ค. 64 
       เวลา 09.30 น. 

พฤ.14 ม.ค. 64 
           เวลา 23.30 น. 

อพัโหลดเอกสารการสมคัร  ทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th อ.5 ม.ค. 64 พฤ.14 ม.ค. 64 
ช าระเงินค่าสมคัรโดย Scan QR code/barcode ผา่น Mobile Application  
หรือตู ้ATM ของธนาคารต่าง ๆ ท่ีปรากฎในระบบรับสมคัร         

อ.5 ม.ค. 64 ศ.15 ม.ค. 64 
 เวลา 22.30 น. 

ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน  ท่ีเวบ็ไซต ์  https://e-admission.psu.ac.th เร่ิมตรวจสอบไดน้บัจากวนัท่ี 
ผูส้มคัรช าระเงินแลว้ 3 วนัท าการ 

ประกาศช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ ท่ีเวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th พ.3 ก.พ. 64 
สอบสมัภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ท่ีผา่นการคดัเลือกและมีสิทธ์ิ                  
เขา้สอบสมัภาษณ์                       

ส. 6 ก.พ.64 
 
 

https://e-/
http://www.admissions.psu.ac.th/
file:///C:/Users/Administrator.PC2011013116dml/Downloads/ที่%20https:/e-admission.psu.ac.th
file:///C:/Users/Administrator.PC2011013116dml/Downloads/ที่%20https:/e-admission.psu.ac.th
http://admission.psu.ac.th/Members
https://entrance.psu.ac.th/
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กจิกรรม 
 

ก ำหนดกำร  
เปิดระบบ ปิดระบบ 

ประกาศช่ือผูผ้า่นการสมัภาษณ์ และไดรั้บคดัเลือก ท่ีเวบ็ไซต ์
https://entrance.psu.ac.th 

                     พ.10 ก.พ. 64  

ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและผา่นการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสิทธ์ิในระบบ TCAS 
ทีเ่วบ็ไซต์ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com 

จ.22 ก.พ.64 อ. 23 ก.พ. 64 
 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ท่ีเวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th ศ. 26 ก.พ. 64 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และ
เปิดภาคเรียนท่ี 1/ 2564 

ติดตามรายละเอียดในเวบ็ไซต ์ 
งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวทิยาเขต 

 

 
3.   คุณสมบัตเิฉพำะของผู้สมัคร, คณะ / สำขำวิชำ ที่เปิดรับ, และจ ำนวนรับ 
    มหาวทิยาลยั รับนกัเรียนเขา้ศึกษาภายใตโ้ครงการน้ี จ ำนวน   2,725  คน โดยผูส้มคัรจะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป 
       (ตามขอ้ 1) และคุณสมบติัเฉพาะตามท่ี คณะ/สาขาวชิาท่ีเปิดรับ  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

 3.1 คณะวศิวกรรมศำสตร์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
  จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

10101 วศิวกรรมศาสตร์ 300 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
10102 วศิวกรรมเคร่ืองกล 10 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
10103 วศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 10     2.1  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่  2.75  
10104 วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 10            (ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต) 
10105 วศิวกรรมการผลิต 20     2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75   
10106 วศิวกรรมเคมี 10            (ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต) 
10107 วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 35     2.3  วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75   
10108 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 30            (ไม่นอ้ยกวา่  16  หน่วยกิต) 
10109 วศิวกรรมอุตสาหการ 15  
10110 วศิวกรรมและการจดัการ

นวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) 
60  

10111 วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์ 20  
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 520  

 
 
 
 
 
 

https://entrance.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/
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       3.2 คณะวทิยำศำสตร์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
     จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
 ประกำศรับ 

10200  ประเภทวชิาวทิยาศาสตร์ 50 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
10201  ฟิสิกส์ 15 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
10202  ชีววทิยา 30     2.1 คณิตศาสตร์   ไม่ต ่ากวา่ 2.50   
10203  วทิยาการคอมพิวเตอร์ 30           (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต) 
10204  คณิตศาสตร์ 30     2.2 วทิยาศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.50    
10205  เคมี 30            (ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต) 
10206  จุลชีววทิยา 35     2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)   
10207  สถิติ 10            (ไม่นอ้ยกวา่  5  หน่วยกิต) 
10208  เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

 ส่ือสาร 
15                 

10209  เทคโนโลยชีีวภาพ 15  
10210  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 10  
10211  เคมี-ชีววทิยาประยกุต ์ 15  
10212  วสัดุศาสตร์ 10     

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 295  

 
 3.3 คณะพยำบำลศำสตร์  (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
    จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
 ประกำศรับ 

10401 พยาบาลศาสตร์ 20 1. รับนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามญั 
ท่ีไดค้ะแนนสูงอยูใ่นกลุ่ม 10% (อัพโหลดมาพร้อม Portfolio) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 20 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.50 
   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ  
       การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ต ่ากวา่ 2.75   
         (ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต) 

      3.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.00  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต)   
      3.3 วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต)   
หมำยเหต ุ   หลกัฐานตามข้อ 1 – 3  ขอให้ส่งพร้อมใบสมคัร   
ส าหรับขอ้ 4 ใหน้ าไปยืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ 

4. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่ง 
   รุนแรงและไม่มีความบกพร่องทางการไดย้นิแบบถาวรท่ีเป็น 
   อุปสรรคต่อการศึกษาในวชิาชีพ  (มใีบรับรองแพทย์เป็นหลกัฐำน 
   โดยใช้แบบฟอร์มของคณะพยำบำลศำสตร์) 
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 3.4 คณะวทิยำกำรจดักำร (วทิยำเขตหำดใหญ่)  
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
    จ ำนวน 

                               คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
 ประกำศรับ 

 พืน้ฐำนวทิยำศำสตร์   

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

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่  2.00    

 
 

           (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต)  
    2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.00 (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)                

       2.2 วทิยาศาสตร์ มีหน่วยกิต  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)  
10502 การตลาด   9 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
10503 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน 
14 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ ดงัน้ี 

    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00  
10504 การจดัการไมซ์ 14           (ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต) 
10505 การเงินและการลงทุน 14     2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต)         

       2.3 วทิยาศาสตร์ มีหน่วยกิต (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
10506 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 9 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

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

 

     การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ต ่ากวา่  2.75           
         (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต)   
    2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)   
    2.3 วทิยาศาสตร์ มีหน่วยกิต (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

10507 การจดัการ (ภาษาองักฤษ)   
 
 
 
 

13 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี          
    2.1  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ)  ไม่ต ่ากวา่  2.75    
           (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต)   

       2.2  วทิยาศาสตร์ มีจ านวนหน่วยกิต (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
10508 บญัชีบณัฑิต     32 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

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

 

     การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
   2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
         (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต) 
   2.2 คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.75   (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
   2.3 วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)   
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     รหัส           ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
    จ ำนวน 
ประกำศรับ 

                               คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 

10509 รัฐประศาสนศาสตร์ 17 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
 

 

     2.1  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
            (ไม่นอ้ยกวา่  7 หน่วยกิต)  
    2.2  วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

 พืน้ฐำนศิลปศำสตร์  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

10510 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    14 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ  
 

 

     การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ต ่ากวา่ 2.00   
          (ไม่นอ้ยกวา่  7 หน่วยกิต) 

       2.2 คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.00 (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 
10511 การตลาด  18 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
10512 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน 
14 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ 

    การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี  
10513 การจดัการไมซ์ 14 2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00  
10514 การเงินและการลงทุน 14       ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต 

   2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
10515 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 18 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

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

 

     การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี  
    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ต ่ากวา่ 2.75  
         (ไม่นอ้ยกวา่  7 หน่วยกิต) 

       2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)   
10516 การจดัการ (ภาษาองักฤษ)  19 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

 
 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต)     

10517 บญัชีบณัฑิต   32 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 

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

    การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

        

     2.1  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00  
           (ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต)     
    2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.75  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

10518 รัฐประศาสนศาสตร์ 25 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

        
     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00  

    (ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต)     
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 304     
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หมำยเหต ุ  1.  เง่ือนไขส ำหรับผู้ได้รับกำรคดัเลือกและได้รับทุน 
          1.1 ในระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ตอ้งรักษาระดบั GPAX (รวม 6 ภาคเรียน) ไม่ต ่ากวา่ 3.00  จึงไดรั้บทุนการศึกษา  
                               หากผลการเรียนต ่ากวา่ท่ีก าหนด คณะยงัรับเขา้ศึกษา  แต่จะไม่ไดรั้บทุนการศึกษา 
                2. สิทธิพเิศษทีจ่ะได้รับ (ยกเวน้สาขาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ)) 
          2.1  เม่ือเขา้ศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เกรดเฉล่ียสะสมในแตล่ะปีการศึกษาตอ้ง   
                               ไม่ต ่ากวา่ 3.00 และมีรายละเอียดดงัน้ี 
                                2.1.1  ตอ้งมี Portfolio รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือเป็นผูจ้ดักิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี 
                                2.1.2  ตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบของมหาวทิยาลยัและเป็นตน้แบบท่ีดี 
                                2.1.3  ตอ้งอุทิศเวลาในการท ากิจกรรมทางวชิาการของคณะวทิยาการจดัการ 
          2.2  ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาปกติ ซ่ึงมีมูลค่าทุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                               ของคณะไม่เกิน 13,000 บาทต่อปีการศึกษา จ านวน 15 ทุน โดยนกัศึกษาจะตอ้งรักษาระดบัผลการศึกษาเฉล่ีย 
                               สะสม เม่ือส้ินปีการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 3.00  จึงจะไดรั้บทุน ซ่ึงจะพจิารณาจากจดัล าดบั เกรดเฉล่ียสะสมสูงสุดของ 
                               ปีการศึกษานั้น ๆ ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.00  
                 2.3  หากในปีการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.00 ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมี 
                               ผลการเรียนเฉล่ียสะสมเกิน 3.00 ในภายหลงัใหถื้อวา่สิทธ์ิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัส้ินสุด 
 3.5 คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ(วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

10601 เกษตรศาสตร์ 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
10602 สตัวศาสตร์ 10 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิต 
10603 วาริชศาสตร์ 10     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 

    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 2.75  
         (ไม่นอ้ยกวา่  7.5 หน่วยกิต)  

      2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75  (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 
      2.3 วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75  (ไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต) 
           จ านวนรับทั้งคณะรวม 30 3. มี Portfolio  (ใหน้ ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) 

 3.6 คณะเภสัชศำสตร์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
    จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
 ประกำศรับ 

10701  เภสชักรรมอุตสาหการ 30 1  มี  GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.50 
10702  การบริบาลทางเภสชักรรม 21 2  มี  GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่ม 

       สาระการเรียนรู้ต่างๆ ดงัน้ี 
       2.1 ภาษาไทย  ไม่ต ่ากวา่ 3.50      
       2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.50   (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
       2.3 วทิยาศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 3.50  (ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต) 
       2.4 ภาษาองักฤษ ไม่ต ่ากวา่ 3.50   
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 51     2.5 สงัคมศึกษา  ไม่ต ่ากวา่ 3.50    
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หมำยเหต ุ
 1.   ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐไดห้ลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้ โดยตอ้ง
สามารถท าสญัญาผกูพนัฝ่ายเดียว หรือสญัญาปลายเปิดกบัรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลยั 
 2. ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ 
ปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ดงัต่อไปน้ี 
   2.1   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 
      รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
   2.2   เป็นโรคติดต่อในระยะอนัตรายท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ตอ่ผูรั้บบริการ และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  
   2.3   เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ และ 
    การประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
   2.4   มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  
   2.5   มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิท่ีความถ่ี 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล 
      และความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติ 
    ของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน 
     และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  
  2.6   มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งท่ีดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12 หรือ 
    20/40 และแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
  2.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ซ่ึง 
    ผูส้มคัรทุกรายจะตอ้งท าการทดสอบความสามารถในการมองเห็นและแยกสีในวนัท่ีท าการทดสอบสมัภาษณ์   
 
 ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรือโรคในขอ้ 2  ใหค้ณะกรรมการสมัภาษณ์ท่ีคณะเภสชัศาสตร์แต่งตั้ง เป็นผูพิ้จารณาตดัสิน ซ่ึงผลการ
ตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด  
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 3.7 คณะทนัตแพทยศำสตร์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

10801 สาขาทนัตแพทยศาสตร์ 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.50 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ 
       การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2.1 วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.50 (ไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิต)  
   2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
   2.3  ภาษาองักฤษ ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 9.5 หน่วยกิต) 
   2.4 ภาษาไทย  และสงัคมศึกษา  แต่ละกลุ่มสาระไม่ต ่ากวา่  3.00 
3. มีผลการเรียนรู้ทางภาษาองักฤษท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
    นบัถึงวนัสมคัร 
    3.1  TOEFL (Internet-based) ไม่ต ่ากวา่ 80  
    3.2  IELTS  ไม่ต ่ากวา่ 6.0 
    3.3  PSU-TEP 73 หรือ CU-TEP 80 หรือเทียบเท่า 
4. มีคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทย- 
ศาสตรบณัฑิต  ตามประกาศของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในเวบ็ไซต ์https://www.dent.psu.ac.th/ 
Unit/student/index.php/2017-04-21-07-40-54.html 
5. จดหมายรับรองจากอาจารยป์ระจ าชั้นหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหรือ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน (Letter of recommendation อยา่งนอ้ย 2 ท่าน 
เขียนแนะน าวา่ผูส้มคัรมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นทนัตแพทย ์
เพราะอะไร  (น ำเอกสำรมำในวนัสอบสัมภำษณ์) 
6. ตอ้งมี Portfolio ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
    6.1  ประวติัส่วนตวั 
    6.2  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนต์่อสงัคม หรือจิตอาสา 
    6.3  เขียนเรียงความภาษาองักฤษ (Personal essay) ในหวัขอ้ 
“ท ำไมอยำกเป็นทนัตแพทย์” ใหเ้ขียนอยา่งอิสระ (ความยาว 1,000 ค า 
หรือไม่เกิน 1 หนา้ A4) ในวนัสมคัร 
    6.4  ส าเนาใบเกียรติบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีระบุช่ือผูไ้ดรั้บ
รางวลั รายละเอียดรางวลัในกรณีท่ีไม่ไดรั้บเกียรติบตัรแต่ไดรั้บโล่
หรือถว้ยรางวลั หรือรางวลัในรูปแบบอ่ืนใหแ้นบรูปรางวลัท่ีได ้
และรายละเอียดอยา่งชดัเจน 
7. เกณฑก์ารตดัสิน พิจารณาจาก Portfolio, recommendation  
เรียงความภาษาองักฤษ รางวลัท่ีไดรั้บ และคะแนนภาษาองักฤษ 
รวมถึงกระบวนการสอบสมัภาษณ์แบบ Multiple mini interview 
(MMI) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 5     
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 3.8 คณะอุตสำหกรรมเกษตร (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

10901 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 40 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
10902 เทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ 20 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต  
10903 เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 10     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

 อาหาร      2.1  ภาษาไทย ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 70     2.2  สงัคมศึกษา ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

หมำยเหตุ   
                เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ตอ้งมีผลการเรียนในกลุ่ม 

    2.3  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
           (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต) 

 สาระวทิยาศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  22 หน่วยกิต และ     2.4  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
                          คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต       2.5  วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิต) 

 
 3.9 คณะศิลปศำสตร์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
  จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

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

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

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
      2.1 ภาษาไทย  ไม่ต ่ากวา่  3.50 (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

 
    2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่  2.75  

         (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
11002 ภาษาองักฤษ 

 
 
 

5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตใน 
    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่  3.50  
    (ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต) 

11003 ภาษาจีน 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิตใน 
 

 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  
   ไม่ต ่ากวา่ 2.75   (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

11004 ภาษาจีน (แผน 3+1) 5 1.มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
 

 
 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิตใน 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  
    ไม่ต ่ากวา่  2.75   (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
  จ ำนวน 
ประกำศรับ 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 

11005 ชุมชนศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื              
 

10 
 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00                     
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่ม 

      สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
      2.1 สงัคมศึกษา  ไม่ต ่ากวา่  3.25  (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

 
    2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่  2.75 

         (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
11006                                                                  

 
 
 

การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการ
บริการ 
 
 

        10 
 
 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
    ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 45   
 

     3.10 คณะนิตศิำสตร์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

11101 นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)   
(พ้ืนฐานวทิย-์คณิต) 
 

15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต 

        และวทิยาศาสตร์   ไม่ต ่ากวา่  20  หน่วยกิต 
11102 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)  

(พ้ืนฐานวทิย-์คณิต) 
15 1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

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

 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต 

     และวทิยาศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่  20  หน่วยกิต 
11103 นิติศาสตร์(ภาคปกติ)   

(พ้ืนฐานศิลป์-ค านวณ) 
15 1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

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

 

     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต 
    และภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต     

11104 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)  พ้ืนฐานศิลป์ 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิต 
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 12 หน่วยกิต 
     และภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ) 
    ไม่ต ่ากวา่  12  หน่วยกิต 

11105 นิติศาสตร์(ภาคปกติ) พ้ืนฐานศิลป์) 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต      
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
    ไม่ต ่ากวา่  12  หน่วยกิต 
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รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน
ประกำศรับ 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 

11106 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) พ้ืนฐานศิลป์ 
ภาษา        

15 1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
2.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 

       ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทน (ภาษาองักฤษ) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม  90     ไม่ต ่ากวา่  12  หน่วยกิต 
 

 หมำยเหต ุ  ประเภทวชิานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) จดัการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์  
     เวลา 17.00-20.30 น. และวนัเสาร์-วนัอาทติย์ เวลา 09.00-17.00 น. 
 

 3.11  คณะเศรษฐศำสตร์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

11201 เศรษฐศาสตร์ 65 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 

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

    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
      2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

 
    2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

         (ไม่นอ้ยกวา่  7   หน่วยกิต) 
11202 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ 

จดัการ 
10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 
       ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

      2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 75          (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต) 

 

 3.12  คณะกำรแพทย์แผนไทย (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหสั ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกาศรบั 

11301 การแพทยแ์ผนไทย 50 1. รับนกัเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    (1) วทิยาศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
    (2) คณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 
    (3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต 

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

 
 
 
 

3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    (1) วทิยาศาสตร์  (2) คณิตศาสตร์  (3) ภาษาต่างประเทศ 
    (ภาษาองักฤษ) โดยแต่ละกลุ่มสาระตอ้งได ้ ไม่ต ่ากวา่ 3.25 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 50   
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 เง่ือนไขในกำรรับเข้ำศึกษำ 
 1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาคณะการแพทยแ์ผนไทย จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง  และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ

พิการ หรือตาบอดสีท่ีมีระดบัปานกลางข้ึนไป  
2. เม่ือจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งมีจ านวนหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) วทิยาศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต  (2)  คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต (3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

 

 3.13  คณะเทคนิคกำรแพทย์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

11401 เทคนิคการแพทย ์ 20 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน  ไม่ต ่ากวา่ 3.50 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
   2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.50  ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต  
   2.2 วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.50   ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต 
   2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.50 
3. มี Portfolio  ไม่เกิน  10 หนา้ (ไม่รวมปก) 
4. เม่ือจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งมีจ านวน 
    หน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) วทิยาศาสตร์  
   ไม่นอ้ยกวา่  22 หน่วยกิต  (2)  คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 20     12  หน่วยกิต 
 

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 รวมถึง
ปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์

2. เป็นโรคติดต่อในระยะอนัตรายท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
3. เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ  

                               และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
4. มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
5. มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิท่ีความถ่ี 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล 

                               และความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติ 
                               ของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ       
                               ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
   6.    มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งท่ีดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12  
                              หรือ 20/40 และแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบ 
                              วชิาชีพเทคนิคการแพทย ์



 13 

            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 
 

 3.14  วทิยำลยันำนำชำต ิ(วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

11501  ส่ือสร้างสรรคแ์ละเทคโนโลยดิีจิทลั 45 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  (หลกัสูตรนานาชาติ)  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิตใน 
 
  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  
   ไม่ต ่ากวา่ 3.00  (ไม่นอ้ยกวา่  7.5 หน่วยกิต) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 45  
 
   หมำยเหต ุ 1.  มอบทุนอุดหนุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาผูผ้า่นการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ผา่นระบบ TCAS รอบท่ี 1 
                            ทุนละ 10,000 บาท  ต่อภาคการศึกษา เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 ในปีการศึกษาแรกเท่านั้น (จ านวน 3 ทุน 
                            ต่อโรงเรียน  หากมีผูผ้า่นเกณฑเ์กินกวา่ 3 คน  จากโรงเรียนเดียวกนัใหค้ณะกรรมการวทิยาลยันานาชาติ 
                            เป็นผูมี้อ  านาจในการวนิิจฉยัช้ีขาด) 
                2.   การสอบสมัภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ หากไม่ผา่นเกณฑจ์ะถูก 
                             ปรับตกสมัภาษณ์    
 

 3.15  คณะสัตวแพทยศำสตร์ (วทิยำเขตหำดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

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

 

 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตใน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
    2.1 วทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา ไม่ต ่ากวา่ 3.25 
           (ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต) 
    2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.25 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 4           (ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต)  
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 3.16   โครงกำรจดัตั้งวทิยำลยันำนำชำตยิำงพำรำไทย-จนี (วทิยำเขตหำดใหญ่)  
 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

11701 วศิวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 5 1. รับนกัเรียนแนวการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 (หลกัสูตรนานาชาติ)  2. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 

 

 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
   3.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
   3.2 วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต) 
   3.3  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 2.75    
          (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 5 4. มีแฟ้มสะสมผลงาน   (ยืน่วนัสอบสมัภาษณ์) 
 
        3.17  คณะศึกษำศำสตร์ (วทิยำเขตปัตตำนี) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

20101 คณิตศาสตร์   5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
20107 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป    5 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 
20108 ชีววทิยา  5     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี   
20109 ฟิสิกส์   5     2.1  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 

       2.2  วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.00  (ไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิต) 
20110 เคมี   3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

   

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิต 
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.1  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 

       2.2  วชิาเคมี ไม่ต ่ากวา่ 3.50  (ไม่นอ้ยกวา่ 7.5 หน่วยกิต) 
20102 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประเมิน

ทางการศึกษา 
6 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต ดงัน้ี 
         -  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต) 
         -  วทิยาศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.75 (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 

20103 พลศึกษา  2  1. มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00              

   
 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 
     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

        ไม่ต ่ากวา่ 3.00  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
20104 สุขศึกษา     11  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

      
 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

        (ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
   จ ำนวน 
ประกำศรับ 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 

20105 เทคโนโลยดิีจิทลัและส่ือสารการศึกษา 13  1. มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00              
    2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิตใน 

   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75  
      (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

20106 จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 3  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
      2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 
          ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดงัน้ี 
          -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากวา่ 3.00  (ไม่นอ้ยกวา่  5  หน่วยกิต) 

     
     -  สงัคมศึกษา ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

20111 
 

ภาษาไทย  
 

3 
 

 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 2.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 

   
     .ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
      -  ภาษาไทย ไม่ต ่ากวา่ 3.50 (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

      

      -  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
         ไม่ต ่ากวา่ 3.00  (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

20112    ศิลปศึกษา 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

      
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 
     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

           -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต) 
           -  สงัคมศึกษา  ไม่ต ่ากวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

      
     -  วทิยาศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

20113 ภาษาองักฤษ   5   1. มี GPAX รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

      
  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต 
      ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 71        (ภาษาองักฤษ)  ไม่ต ่ากวา่ 3.25 (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
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     3.18 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี(วทิยำเขตปัตตำน ี
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

20201 เทคโนโลยยีาง   20  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)    
 20202 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลิตพืช)   20     ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
 20203 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลิตสตัว)์   20  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ใน 
 20204 คณิตศาสตร์ประยกุต ์  20      กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 20205 เคมี-ชีววทิยา   20      - คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่  2.50 (ไม่นอ้ยกวา่    
20206 เคมีอุตสาหกรรม   20        12  หน่วยกิต) 
20207 ฟิสิกส์   20      - วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่  2.50  (ไม่นอ้ยกวา่   
20208 เทคโนโลยกีารประมง    20        22  หน่วยกิต) 
20209 วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  20  1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)    
20210 โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร   20     ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

    2. มี GPA รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม 
        สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
         (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต)      
         และวทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่  2.75     
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 200       (ไม่นอ้ยกวา่ 22  หน่วยกิต) 

 
 3.19  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (วทิยำเขตปัตตำนี) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
   จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

20301 ภาษามลาย ู 10      มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
20302 มลายศึูกษา 10     ไม่ต ่ากวา่  2.50 
20303 ภาษาองักฤษ 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

   ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
    (ภาษาองักฤษ)   ไม่ต ่ากวา่  3.00 

20304 บริหารธุรกิจ แขนงวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(พ้ืนฐานวทิย)์ 

3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
    ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
3. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ  ดงัน้ี 
    -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต) 
    -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
    -  ภาษาองักฤษ (ไม่นอ้ยกวา่ 7.5 หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
   จ ำนวน 
ประกำศรับ 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 

20305 บริหารธุรกิจ แขนงวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
 (พ้ืนฐานศิลป์)     ไม่ต ่ากวา่ 2.50 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม           
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตในการเรียนรู้ ดงัน้ี 
     -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 
     -  คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
     -  ภาษาองักฤษ  (ไม่นอ้ยกวา่  7.5 หน่วยกิต) 

20306 บริหารธุรกิจ แขนงวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
(พ้ืนฐานวทิย)์ 

3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
    ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม  
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตในการเรียนรู้ ดงัน้ี 
     -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต) 
     -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
     -  ภาษาองักฤษ  (ไม่นอ้ยกวา่ 7.5 หน่วยกิต) 

20313 ภาษาและวรรณคดีไทย 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
       ไม่ต ่ากวา่  2.50 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม   
       สาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ต ่ากวา่ 2.80 
20307 บริหารธุรกิจ แขนงวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  

(พ้ืนฐานศิลป์) 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม  
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
3.  มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
       -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 
       -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
       -  ภาษาองักฤษ (ไม่นอ้ยกวา่ 7.5 หน่วยกิต) 

20308 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (พ้ืนฐานวทิย)์ 5 
 
 
 
 
 
 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
   ไม่ต ่ากวา่  2.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม  
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
3.  มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
      -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต)  
      -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
      -  ภาษาองักฤษ  (ไม่นอ้ยกวา่ 7.5 หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
   จ ำนวน 
ประกำศรับ 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 

20309 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ  (พืน้ฐานศิลป์) 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
   ไม่ต ่ากวา่  2.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม  
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
3. มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
       -  วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต)  
       -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
       -  ภาษาองักฤษ (ไม่นอ้ยกวา่ 7.5 หน่วยกิต) 

20310 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 10      1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
20311 ภาษาจีน 10         ไม่ต ่ากวา่  2.50 
20312 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ              15  

               จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 102  
 
    
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
   จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

20401 นวตักรรมธุรกิจอิสลาม 5      1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
20402 อิสลามศึกษา 5         ไม่ต ่ากวา่  2.75 
20403 อิสลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)              5  

20404 กฎหมายอิสลาม              5  

20405 การสอนอิสลามศึกษา 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

               จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 25  
 

 3.21 คณะศิลปกรรมศำสตร์ (วทิยำเขตปัตตำนี)   
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

20501 ทศันศิลป์ 10 1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
20502 ออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 15 ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
20503 ออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกาย 10 2.  มีแฟ้มสะสมผลงานแสดงถึงการแนะน า 

   ตวัเองและดา้นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ 
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 35 (ถา้มี) ยืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) 

  

 
หมำยเหตุ   สำขำวชิำออกแบบประยุกต์ศิลป์ ควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนฐานการออกแบบหรือ 
                   มีพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะ 

3.20 คณะวทิ ยำกำรอสิ ลำม (วิทยาเขตปัตตานี)
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 3.22 คณะวทิยำกำรส่ือสำร (วทิยำเขตปัตตำน)ี 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

20601 นิเทศศาสตร์  5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
20602 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร- 3  1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

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

   

    ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.1   คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่  3.00   (รวมไม่นอ้ยกวา่ 
            12  หน่วยกิต)  
    2.2   วทิยาศาสตร์   ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 
    2.3   ภาษาองักฤษ  ไม่นอ้ยกวา่  7.5  หน่วยกิต     

20603 นวตักรรมการออกแบบส่ือ 3 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม  11  

 
 เง่ือนไข/สิทธิพเิศษ 
1.  หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบั ม.6 แลว้ (รวม 6 ภาคเรียน) ตอ้งมี GPAX ไม่ต ่ากวา่ 3.00 จึงจะไดรั้บทุนการศึกษา หากผล  
     การเรียนต ่ากวา่ท่ีก าหนด  คณะยงัคงรับเขา้ศึกษา  แตจ่ะไม่ไดรั้บทุนการศึกษาจากคณะ  
2.  ทุนการศึกษาตลอดหลกัสูตรเป็นเงินรวม 20,000 บาท แบ่งจ่ายเม่ือส้ินปีการศึกษา ปีละ 5,000 บาท  โดยจะตอ้งรักษาระดบัผลการ  
     เรียนเฉล่ียสะสมเม่ือส้ินปีการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 2.75 จึงจะไดรั้บทุน  
3.  หากในปีการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.75 ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมีผลการเรียน 
    เฉล่ียสะสมเกิน 2.75 ในภายหลงั ใหถื้อวา่สิทธ์ิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัส้ินสุด 
4. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ จดัสรรทุนใหก้บัโครงการน้ี  3  ทุน หากมีผูผ้า่นการคดัเลือกเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด สาขาวชิาจะ 
    ด าเนินการคดัเลือกผูเ้ขา้รับทุนอีกคร้ังเม่ือเปิดภาคการศึกษา 
5. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจดัการ และสาขาวชิานวตักรรมการออกแบบส่ือ   จดัสรรทุนใหก้บั  
   โครงการน้ี  สาขาวชิาละ  3 ทุน 
 

 3.23 คณะรัฐศำสตร์ (วทิยำเขตปัตตำนี) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

20701 การปกครอง 25  
20702 การปกครองทอ้งถ่ิน 15            มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
20703 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 20  
20704 นโยบายสาธารณะ 10  

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 70  
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 3.24 คณะพยำบำลศำสตร์ (วทิยำเขตปัตตำน)ี 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

20801 พยาบาลศาสตร์ 40 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

   
2. เป็นผูท่ี้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 

   3. ตอ้งไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรงท่ีเป็นอุปสรรค  

   

ต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบติัในวชิาชีพ (มใีบรับรองจกัษุแพทย์ 

จำกโรงพยำบำลของรัฐ หรือ เอกชน โดยน าไปยืน่ในวนัสอบ 
สัมภาษณ์) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 40  

 
 3.25 คณะกำรบริกำรและกำรท่องเทีย่ว (วทิยำเขตภูเกต็) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

30101 การจดัการการท่องเท่ียว  27  1.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  
         ไม่ต ่ากวา่  2.75 

30102 การจดัการการบริการ   27  2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
         การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

30103 การจดัการนวตักรรมการบริการ 15      - คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
             - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 69   

 
 เง่ือนไข/สิทธิพเิศษ 
 1.  หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบั ม.6 แลว้หากมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี จะไดรั้บทุนการศึกษาจากคณะ  
   จ านวน 10,000 บาท ทั้งน้ี ตอ้งมี GPAX ไม่ต ่ากวา่ 3.50 และมี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 
    2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 3.00   
 2.  ขณะท่ีศึกษาในคณะจะตอ้งลงทะเบียนฯ อยา่งนอ้ย 15 หน่วยกิต/ ภาคการศึกษา หรือ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการ 
   ศึกษาท่ีคณะก าหนด (ไม่รวมภาคการศึกษาท่ีมีการฝึกปฏิบติังาน) และจะตอ้งไดเ้กรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50  
   จึงจะได ้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ทุกภาคการศึกษา  
  3.   หากในภาคการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉล่ียสะสม  3.50 ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมีเกรด 
   เฉล่ียเกิน 3.50 ในภายหลงั  ใหถื้อวา่สิทธ์ิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัส้ินสุด 
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 3.26 คณะวเิทศศึกษำ (วทิยำเขตภูเกต็)     

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

30201 ธุรกิจระหวา่งประเทศ : จีน (นานาชาติ) 15 1.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.50 
30202 วชิาเอกจีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 6 2.  มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
30203 วชิาเอกเกาหลีศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 3      การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
30204 วชิาเอกไทยและอาเซ่ียนศึกษา       ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

 (หลกัสูตรนานาชาติ) 3  

30205 วชิาเอกยโุรปศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 3  

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 30         
 

เง่ือนไข/สิทธิพเิศษ/รำยละเอยีดทุนกำรศึกษำ 
            1.  ทุนละ  15,000  บาท  ต่อภาคเรียน  จ านวน  10  ทุน  
            2.  ทุนละ  10,000  บาท  ต่อภาคเรียน  จ านวน  20  ทุน  
 

เกณฑ์กำรคดัเลือก 
  1.  คดัเลือกจากนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑต์ามโครงการรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและไดค้ะแนนสอบสมัภาษณ์สูงท่ีสุด จะ
ไดรั้บทุนในกลุ่มท่ี 1 เม่ือครบจ านวนนกัศึกษาล าดบัต่อไปจะไดรั้บทุนกลุ่มท่ี 2 จนครบตามจ านวนรับ 
  2.  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนไม่ต ่ากวา่ 15 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือตามท่ีคณะก าหนด 
  3.  นกัศึกษาจะตอ้งมีผลการเรียน (GPA) ของภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนไม่ต ่ากวา่ 3.50 (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) 
หากในภาคการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมีเกรดเฉล่ียใน 3.50  
ในภายหลงั ใหถื้อวา่สิทธ์ิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัส้ินสุด 
 

 3.27 คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม (วทิยำเขตภูเกต็) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

30301 
 
 

เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

40 
 
 

1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.25 
2.  รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          
     ไม่ต ่ากวา่   4  หน่วยกิต 

30302 
 
 

วทิยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการ 
 ชายฝ่ัง 
 

40 
 
 

1.  มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
2. รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.1  วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 12  หน่วยกิต) 

       2.2  คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 
30303 เทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 40 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.25 

   

2. รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    2.1  วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 12  หน่วยกิต) 
    2.2  คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 120     
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 3.28 วทิยำลยักำรคอมพวิเตอร์ (วทิยำเขตภูเกต็) 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

30501 
 
 

วศิวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 
 

50 
 
 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
2.  รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี                          
     2.1  วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 12  หน่วยกิต) 

        2.2   คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  10 หน่วยกิต) 
30502 

 
 

การคอมพิวเตอร์ 
 
 

50 
 
 

1.  รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          
     (ไม่นอ้ยวา่   10 หน่วยกิต)            
2.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.25                 

30503 ธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 50 1.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 150     

 

หมำยเหต ุ มทุีนยกเว้นค่ำเล่ำเรียนตำมหลกัสูตร ตดิตำมรำยละเอยีดได้ที ่เวบ็ไซต์ของคณะวทิยำลยักำรคอมพวิเตอร์ 
 

 3.29 คณะวทิยำศำสตร์เทคโนโลยแีละอุตสำหกรรม (วทิยำเขตสุรำษฎร์ธำน)ี 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

40101 เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมวสัดุ 8 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
40102 เคมีเพื่ออตุสาหกรรม 8 2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) มีจ านวนหน่วยกิต            
40103 การจดัการงานวศิวกรรม 9     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี           
40104 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื 8     - วทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต) 
40105 เทคโนโลยสีารสนเทศ (พ้ืนฐานวทิย)์ 5      - คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต) 
40106 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 18 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิต 
        ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
        - วทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต) ไม่ต ่ากวา่ 2.50   
        - คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) ไม่ต ่ากวา่ 2.50      

   

     - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
     - สงัคมศึกษา ไม่ต ่ากวา่  2.00 
     -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากวา่  2.00 

40107 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (พ้ืนฐานศิลป์) 4 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.50           

   

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิต 
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
     -  คณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต) 
     -  ภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต)       

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 60   
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3.30 คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจดักำร (วทิยำเขตสุรำษฎร์ธำน)ี 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

40202 การจดัการธุรกิจ 16  
40203 การจดัการรัฐกิจ 18         1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
40204 การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว 18  
40201 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (พ้ืนฐานวทิย)์ 9 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
40205 บญัชีบณัฑิต  (พ้ืนฐานวทิย)์ 8 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   

    - วทิยาศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต) 
    - คณิตศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 

40206 บญัชีบณัฑิต  (พ้ืนฐานศิลป์) 8 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
 40207 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (พ้ืนฐานศิลป์) 8 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   

     - คณิตศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 
    -  ภาษาต่างประเทศ (รวมไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 85  
    

 3.31 โครงกำรจดัตั้งคณะนวตักรรมกำรเกษตรและประมง (วทิยำเขตสุรำษฎร์ธำน)ี 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

40301 เทคโนโลยอีาหาร 20 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ต่าง ๆ ดงัน้ี 
   - วทิยาศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต) 
   -  คณิตศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่  10 หน่วยกิต) 

40302 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 20 1.  มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
40303 
 
 
                   

ทรัพยากรประมง   
 
 
 

20 
 
 
 

2.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้ ต่าง  ๆ ดงัน้ี 
     -  คณิตศาสตร์ (รวมไม่นอ้ยกวา่  10 หน่วยกิต) 
     -  ภาษาต่างประเทศ (รวมไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต) 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม             60  

 
 
 
 
 
 
 



 24 

3.32 วทิยำลยันำนำชำต ิ (วทิยำเขตสุรำษฎร์ธำนี) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

40401 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 63  
 (หลกัสูตรปกติ)   

40402 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 15            มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 (นานาชาติ)   

40403 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 10  
 (หลกัสูตรสองปริญญา)  *   
 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 88  

 

            หมำยเหต ุ *  นกัศึกษาท่ีเลือกสาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลกัสูตรสองปริญญา)  
                                  “หากจ านวนนกัศึกษานอ้ยกวา่  11  คน   จะตอ้งไปเรียนในแผนการศึกษาปริญญาตรี  (หลกัสูตรปกติ) 
 
 

 3.33 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจดักำร (วทิยำเขตตรัง) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

50101 การจดัการรัฐกิจ 25 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิต 
      ในกลุม่สาระการเรยีนรูต้า่ง ๆ ดงันี ้
       2.1 คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.50  (ไม่นอ้ยกวา่  5 หน่วยกิต) 
       2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 

             (ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต)     
50102 บญัชีบณัฑิต 25 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิต 
       ในกลุม่สาระการเรยีนรูต้า่ง ๆ ดงันี ้
        2.1 คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่ 2.50 (ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต) 
        2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 

50103 ศิลปะการแสดงและการจดัการ 25 1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 

   

2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  มีจ านวนหน่วยกิต 
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

   

2.1 คณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต) 
2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่นอ้ยกวา่  

10  หน่วยกิต) 
             จ ำนวนรับทั้งคณะรวม 75  
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 เง่ือนไขพเิศษทีไ่ด้รับเม่ือคณะรับเข้ำศึกษำ 
 1.  หากผลการเรียนในภาคปกติ (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ท่ีลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 5 หน่วยกิต หรือตามแผน  
   การศึกษาท่ีคณะก าหนด และไดเ้กรดไม่ต ่ากวา่ 3.25 จะไดรั้บทุนการศึกษา 4,000 บาททุกภาคการศึกษา 
  2.  หากภาคการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉล่ีย 3.25 ได ้แมว้า่นกัศึกษาจะมีเกรดเฉล่ียเกิน 3.25  
   ในภายหลงัใหถื้อสิทธ์ิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัส้ินสุด 
 
 3.34 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (วทิยำเขตตรัง) 
 

รหัส ประเภทวชิำ/สำขำวชิำ 
 จ ำนวน 

คุณสมบัตผู้ิมสิีทธ์ิสมคัร 
ประกำศรับ 

50201 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.75 
   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 

   

   เรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
   2.1 วทิยาศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50  
   2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50  มีจ านวนหน่วยกิต 
         ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  10 หน่วยกิต 

 จ ำนวนรับทั้งคณะรวม  30      
 
 เง่ือนไขพเิศษทีไ่ด้รับเม่ือคณะรับเข้ำศึกษำ 
 1.  หากผลการเรียนในภาคปกติ (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ท่ีลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 5 หน่วยกิต หรือตามแผน  
   การศึกษาท่ีคณะก าหนด และไดเ้กรดไม่ต ่ากวา่ 3.25 จะไดรั้บทุน การศึกษา 4,000 บาททุกภาคการศึกษา 
  2.  หากภาคการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉล่ีย 3.25 ได ้แมว้า่นกัศึกษาจะมีเกรดเฉล่ียเกิน 3.25  
   ในภายหลงัใหถื้อสิทธ์ิการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัส้ินสุด 
 
4.   กำรสมคัร 

4.1 ผูส้มคัรสามารถเลือกสมคัรได ้1 รหสัคณะ/ประเภทวชิา  
       ผูส้มคัรตอ้งตรวจคุณสมบติัทัว่ไปของตนเอง (ตำมข้อ 1) และคุณสมบติัเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวชิา (ตำมข้อ 3)     
       หากปรากฏในภายหลงัวา่ ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการสมคัรเป็นเทจ็ จะถูก 
  ตดัสิทธ์ิการเขา้ศึกษา  แมว้า่จะผา่นการคดัเลือกไดเ้ขา้ศึกษาแลว้ ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา และไม่คืนเงิน 
  ค่าสมคัรใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 

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

เพื่อยนืยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสิทธ์ิ ตั้งแต่วนัองัคารท่ี 5 มกราคม 2564  ถึงวนัพฤหสับดีท่ี 14 มกราคม  2564   
(2)    ลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผูใ้ช(้user) และรหสัผา่น (password) เขา้ระบบทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th   

 ตั้งแต่วนัองัคารท่ี 5 มกราคม  2564 เวลา 09.30 น. ถึงวนัพฤหสับดีท่ี 14 มกราคม  2564  เวลา 23.30 น.  
(3) สมคัรออนไลน์ และแกไ้ขขอ้มูลการสมคัรทางเวบ็ไซต ์ https://e-admission.psu.ac.th  ตั้งแต่วนัองัคารท่ี  5 มกราคม 

 2564   เวลา 09.30 น.  ถึงวนัพฤหสับดีท่ี  14  มกราคม   2564  เวลา 23.30 น. หากพน้ก าหนดน้ีจะไม่อนุญาตให ้
 แกไ้ขขอ้มูล  
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   (4)   ใหผู้ส้มคัรพิมพใ์บสมคัรจากเวบ็ไซต ์ https://e-admission.psu.ac.th   และช าระเงินค่าสมคัร (จ านวน 200 บาท  
                          ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) โดยการ Scan QR code /bar code ผา่น Mobile Application    หรือตู ้ ATM   ของ 
                                           
                                 
 

  
   

          
                       

    
  

                         
             

   
       
                ใหม้หาวทิยาลยั    ระหวา่งวนัที

ธนาคารต่าง ๆ ท่ีปรากฏในระบบรับสมคั ร ระหวา่ งวนั องั คารท่ี 5 - วนั ศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2564 (ใหเ้ สร็จ
เรียบร้อยไม่เกินเวลา 22.30 น.) เท่าน้นั ท้งั นี้ ขอให้ผ้สมคั รตรวจสอบควำมถกต้องของกำรโอนเงนิ ด้วยู ู

5.  เอกสำรกำรสมคั ร และกำรอพั โหลดเอกสำรเข้ำระบบรับสมคั ร
5.1 เอกสารการสมคั ร

้ ่(1) ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชนั มธั ยมศึกษาปี ที 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน)  โดยมีหวั หนา้ สถานศึกษา หรือ
นายทะเบียนลงนามรับรอง และประทบั ตราของโรงเรียนเป็ นสา  คญั

(2) สา  เนาบตั รประจา  ตวั ประชาชน หรือบตั รประจา  ตวั นกั เรียน (ตอ้ งมีเลขประจา  ตวั ประชาชน 13 หลกั ดว้ ย)
(3) Portfolio (ในกรณีทีคณะไม่ได้กำหนด หากผู้สมัครไม่มี/ไม่ประสงค์จะส่ง ให้อัพโหลด ปพ.1 แทน)

่ ่หมำยเหต เอกสำรทถี ่ ำยส ำเนำให้ผ้สมคั รเซ็นชือรับรองส ำเนำถกต้องทกแผ่นุ ู ู ุ

5.2 วธิ ีการส่งเอกสารใหม้ หาวทิ ยาลยั
ใหผ้ สู้ มคั ร อพั โหลดเอกสารการสมคั ร (ตามขอ้ 5.1) ทางเวบ็ ไซต์ https://e-admission.psu.ac.th

่ 5 – 14  มกราคม  2564 
 5.3  ตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมคัร  ทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th   เร่ิมตรวจสอบไดห้ลงัจาก 
                ช าระเงินแลว้  3  วนัท าการ  เป็นตน้ไป     
 

6.  องค์ประกอบทีใ่ช้พจิำรณำคดัเลือก 
 6.1  คุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัร (ไม่คิดน ้ าหนกัคะแนน แตผู่ส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ี 
               มหาวทิยาลยัประกาศ  จึงจะไดรั้บการพิจารณา)  
 6.2  ดชันีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4 - ม.6 (รวม 5 ภาคเรียน) คิดค่าน ้ าหนกั ร้อยละ 75  
 6.3  ผลการสอบสมัภาษณ์ และประเมินขอ้มูลอ่ืนๆ ของผูส้มคัร คิดค่าน ้าหนกั ร้อยละ 25  
          หมายเหตุ   ค่า GPAX ของนักเรียนจะถูกค านวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวทิยาลยั ก่อนน าไปใช้จดัล าดบัที ่
 
7.  วธีิพจิำรณำคดัเลือก 
     7.1  มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบคุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรในเบ้ืองตน้ หากผูใ้ดมีคุณสมบติัไม่ 
               ตรงตามท่ีคณะ/สาขาวชิา ก าหนด  จะไม่ไดรั้บการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
     7.2  เม่ือผูส้มคัรผา่นการพิจารณาจากขอ้ 7.1 แลว้ มหาวทิยาลยัจะน าดชันีผลการเรียน (GPAX) ของผูน้ั้นไปแปลง  
               เป็นคะแนน โดยคิดค่าน ้ าหนกัร้อยละ 75 จากนั้นจะปรับค่าคะแนนน้ี  โดยน าไปคูณกบัตวัเลขสมัประสิทธ์ิท่ีสร้างข้ึน  
            จากต าแหน่งค่าสถิติพ้ืนฐานของโรงเรียนท่ีไดจ้ากการสอบ O-NET ของนกัเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ประจ าปีการศึกษา  2562 
      (สอบกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2563)  จนไดเ้ป็นคะแนนเพื่อใชจ้ดัล าดบัท่ีคดัเลือกเรียกตวัเขา้สอบสมัภาษณ์ 
     7.3  เม่ือผูส้มคัรไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์แลว้ คณะกรรมการจะท าการสอบสมัภาษณ์, ทดสอบความ 
  พร้อมทางการศึกษาเพ่ิมเติม (ถา้จ าเป็นส าหรับบาง คณะ/ สาขาวชิา),  และพิจารณา ขอ้มูลอ่ืนๆ ของผูส้มคัรจากหลกัฐาน 
  ประกอบการสมคัรซ่ึงผูส้มคัรไดแ้จง้ไว ้(ในขอ้ 5.1) และเอกสารอ่ืน ๆ  (ถา้มี) ซ่ึงผูส้มคัรจะน าไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  
  (ตามขอ้ 9.3(3))  จากนั้น คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาผลการสอบสมัภาษณ์  หากผา่นการสมัภาษณ์จะประเมิน 
  ใหเ้ป็นคะแนนการสอบสมัภาษณ์ และถ่วงน ้ าหนกัเป็นร้อยละ 25  ตามองคป์ระกอบท่ีใชพ้ิจารณาคดัเลือก  อนึ่ง  กรณีได้ 
   คะแนนสอบสัมภาษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10  จะถอืว่าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  และจะไม่น าคะแนนไป 
   ประมวลผล ตามขั้นตอนในข้อ 7.4  (ถอืว่าไม่ผ่านการคดัเลอืก) 

่่่
่
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7.4 มหาวทิยาลยั  (โดยคณะกรรมการอีกชุด) จะน าค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบสมัภาษณ์  (ในขอ้ 7.3) เฉพาะผูท่ี้ผา่นการสอบ

สมัภาษณ์ไปรวมกบัคะแนนท่ีแปลงจากค่า GPAX (ในขอ้ 7.2) อีกคร้ัง  ไดเ้ป็นคะแนนสุดทา้ยท่ีใชพ้ิจารณาจดัล าดบัท่ี ตดัสิน
ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บคดัเลือก 

                การพจิารณาตัดสินผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ถอืเป็นทีส้ิ่นสุด  
 
8.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้  ใหเ้ป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์และ 
    ทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในวนัพุธที ่ 3  กมุภาพนัธ์  2564    ทางเวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th    
 
9.  กำรสอบสัมภำษณ์  
  ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์  ตอ้งไปแสดงตนสอบสมัภาษณ์ ณ คณะ/วทิยาเขต ท่ีไดรั้บคดัเลือก  หากนกัเรียนไม่ไป 
    สอบสมัภาษณ์ในวนัเวลาท่ีก าหนด มหาวทิยาลยัจะถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ   
 9.1 สอบสมัภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ท่ีไดรั้บคดัเลือก ในวนัเสาร์ที ่ 6  กมุภาพนัธ์  2564  รายงานตวัเวลา 08.30-09.30 น. 
               สถานท่ีจะแจง้อีกคร้ังในวนัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ 
      9.2  หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  
  (1)  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ บตัรประจ าตวันกัเรียน (ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน)  
  (2)  รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายและผลเอก็ซเรย ์(ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด) 
  (3) เอกสารอ่ืนท่ีคณะ/สาขาวชิาก าหนด (ติดตามขอ้มูลในวนัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์) 
  (4) เอกสารท่ีแสดงความสามารถทางวชิาการ หรือ ความสามารถพิเศษของผูส้มคัร (ถา้มี) 
  (5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) (ถา้มี) 
   
10.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และได้รับคดัเลือก  

  ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสอบสมัภาษณ์และไดรั้บคดัเลือก  ในวนัพุธที ่ 10  กมุภาพนัธ์  2564  ผา่นทาง 
      เวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th  
 
11.  กำรยืนยนัสิทธ์ิในระบบ TCAS  
  ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือกและผา่นการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในระบบ 
   TCAS ระหว่ำงวนัจนัทร์ที ่22 – วันองัคำรที ่23 กมุภำพนัธ์  2564  ทางเวบ็ไซต ์https://student.mytcas.com  
        ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สมาคม ทปอ.) 
  หมายเหต ุ    ผู้ไม่ยนืยนัสิทธ์ิภายในเวลาทีก่ าหนด  มหาวทิยาลยัจะถอืว่าผู้นั้นประสงค์จะสละสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
                             ผู้ทีไ่ด้ยนืยนัสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธ์ิการสมัครในรอบถดัไป     
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12. กำรสละสิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
    ผูท่ี้ไดย้นืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบ TCAS  แลว้  หากประสงคจ์ะสละสิทธ์ิ  ใหด้ าเนินการสละสิทธ์ิในระบบ TCAS 
       วนัท่ี  24 – 25   กมุภาพนัธ์  2564 
 
13. ประกำศรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ำศึกษำ 
        มหาวทิยาลยัก าหนดประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดย้นืยนัสิทธ์ิในระบบ TCAS เป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ในวนัศุกร์ที ่ 26 
   กมุภำพนัธ์ 2564  ทางเวบ็ไซต ์ https://e-admission.psu.ac.th 
 
14.  เง่ือนไขกำรคงไว้ซ่ึงสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ  
      14.1  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ตามโครงการน้ีแลว้ จะตอ้งอยูศึ่กษาต่อใน 
                  โรงเรียนจนส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ในปีการศึกษาเดียวกนั)  และตอ้งรักษาระดบัผลการเรียนไว ้ 
                  ในระดบัท่ีดีเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
 
 14.2  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาในคณะ/สาขาวชิาท่ีเนน้ทางดา้นวทิยาศาสตร์  เม่ือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนแลว้ จะตอ้งมี

จ านวน “หน่วยการเรียน” ในกลุ่มสาระต่างๆ ครบดงัน้ี  
      (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 
      (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
      (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 
                         รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 
               หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขตามข้อ 14.1 และ 14.2  มหาวทิยาลยัอาจพจิารณายกเลกิ การรับเข้าศึกษา 
 แม้ว่าจะประกาศให้เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้วกต็าม  
 
15.  กำรรำยงำนตวัขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษำ, กำรช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ    
                ติดตามรายละเอียดในเวบ็ไซต ์  ของฝ่ายทะเบียนการศึกษา/งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวทิยาเขต 
 
16. เง่ือนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 16.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 
   ของสาขาวชิา และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

16.2 นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนด  
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17.  กำรตดิต่อสอบถำมรำยละเอยีดโครงกำร   (ในวนัและเวลาราชการ) 
  ศูนยรั์บนกัศึกษาและการทดสอบ      อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้  (ตึก LRC)  ชั้น 2 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
อ าเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา 90110 โทรศพัท ์ 0 7428 9255-8, โทรสาร 0 7428 9259     เวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th        
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 
   
    ประกาศ  ณ   วนัท่ี     2        ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์) 
                                                                รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่    
                                                           รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                   ปฏิบัติการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








