
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1) 

--------------------------------- 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ 
การคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1) เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด้าน  
ต่าง ๆ และเป็นการกระจายโอกาสทางด้านการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
 1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ในแต่ละสาขาก าหนด 
 1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ  
   
2. สาขาวิชา จ านวนรับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

สาขาวิชา จ านวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

ภูมิศาสตร ์ 15 1. เรียนรายวิชาพืน้ฐานเน้นวทิยาศาสตร์ และ มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไม่ต่ ากว่า 2.25 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 4 ภาคเรียน ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ฯ  ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
   -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 หน่วยกิต 
   -คณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต 

บริหารธุรกิจ  
-วิขาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

15 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) 
ไม่ต่ ากว่า 2.25 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 4 ภาคเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 2.25 และ มีหน่วยกิตไมน่้อยกว่า 10 
หน่วยกิต 

บริหารธุรกิจ  
-วิขาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 

15 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.25 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 4 ภาคเรียน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 2.25  และ  มีหน่วยกิตไมน่้อยกว่า 10 
หน่วยกิต 



 

 

สาขาวิชา จ านวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ 30 1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) 
ไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 4 ภาคเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
   -คณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต 
   -ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  6 หน่วยกิต 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

พัฒนาสังคม 25 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

การจัดการสารสนเทศ 15 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.25 

ภาษาจนี 15 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

ภาษาเกาหล ี 15 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

ภาษาญีปุ่่น 25 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.25 

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

ภาษายโุรปเพื่อการสื่อสารสากล   
-วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 

10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

ภาษายโุรปเพื่อการสื่อสารสากล  
-วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

ประวัติศาสตร์ 30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนษุย์ 30 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รวม 295  



 

 

3. ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม 
15 ตุลาคม 2564 ถึง 
12 พฤศจิกายน 2564 

-รับสมัครในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th  
-ให้ผู้สมัครสแกน QR core เข้ากลุ่ม Line : HUSO TCAS 1/1 

 
 

15 ตุลาคม 2564 ถึง 
12 พฤศจิกายน 2564 

ช าระค่าสมัคร 200 บาท ผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณชิย ์
เลขที่บัญชี 704-290662-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. 

17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ทางเว็บไชต์คณะฯ 
http://huso.pn.psu.ac.th 

22 พฤศจิกายน 2564 สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ ทางเว็บไซต์คณะฯ  

http://huso.pn.psu.ac.th  
9 ธันวาคม 2564 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณท์ุกคนต้องสมัครลงทะเบียนเพื่อยืนยนัตัวตน ผา่นระบบ 

TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 

7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยนืยนัสิทธิ์เข้าศึกษา ผา่นระบบ TCAS  
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) 

11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ศูนยร์ับนักศึกษา 
และการทดสอบ ม.อ. https://entrance.psu.ac.th   

       
4. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
     ผู้ ที่ ผ่ าน ก า รสั ม ภ าษ ณ์ แล ะ ได้ รั บ คั ด เลื อ ก เข้ าศึ กษ า  จะต้ อ งยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษ า  ใน ระห ว่ า ง  
วั น ที่  7 -8  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 5  ผ่ า น ร ะ บ บ  TCAS (Thai University Central Admissions System)  
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) 
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

http://huso.pn.psu.ac.th/
http://huso.pn.psu.ac.th/
http://huso.pn.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/


 

 

5. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
   ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ด าเนินการสละสิทธิ์ในระบบของ
สมาคม ทปอ. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 
6. เอกสาร/หลักฐานทีต่้องใชใ้นการสมัคร 
  6.1 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่ระบุเลขจ านวน 13 หลัก 
 6.2 ส าเนาระเบียนการศึกษา หรือ เอกสารรับรองผลการศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยหัวหน้า
สถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
 6.3 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ แฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  1. เอกสารฉบับส าเนาทุกฉบับให้ลงนามรับรองส านาถูกต้อง 

2. จัดท าเอกสารเป็นไฟล์ PDF รวม 1 ไฟล์ เรียงล าดบัจาก 6.1-6.3 โดยแนบในระบบออนไลนท์าง
เว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th 

 6.4 หลักฐานการช าระคา่สมัคร  แจ้งในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th  
 
7. วิธีการและเกณฑ์การคัดเลอืก 
 7.1 พิจารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติทั่ วไปและคุณสมบัติ เฉพาะของผู้ สมัคร หากผู้ ใดมีคุณสมบัติ  
ไม่ครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด จะถูกคัดออกจากกระบวนการคัดเลือก 
 7.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมก ารคัดเลือก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอันสิ้นสุด 
 7.3 ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ตามที่ระบุไว้ หาก
ปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ  จะถูกตัดสิทธิ์เข้า
ศึกษา แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
8. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว จะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยรายละเอียด
ของก าหนดการ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาของแต่ละวิทยา
เขต หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นัน้สละสทิธิก์ารเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
9. เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผา่นการวัดผลและประเมินผลรายวิชาตา่ง ๆ ครบถ้วนตามข้อก าหนดและ เงื่อนไขของ
หลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ 

 9.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนด  

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