
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
เร่ือง  โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข�ายและกลุ�มเป าหมาย เข!าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป+การศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2) 

--------------------------------- 
  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี จัดโครงการ 
การคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเครือข$ายและกลุ$มเป%าหมาย เข&าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป,การศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2) เพื่อขยายโอกาสทางด&านการศึกษาสู$ชุมชน และสอดคล&องกับ
นโยบายของประเทศที่ให&มหาวิทยาลัยในส$วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด&าน 
ต$าง ๆ และเป;นการกระจายโอกาสทางด&านการศึกษาให&นักเรียนได&มีโอกาสเข&ามาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�มากข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู!สมัคร 
 1.1 เป;นผู&ที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 1.2 มีผลการเรียนไม$ต่ํากว$าเกณฑ�ในแต$ละสาขากําหนด 
 1.3 เป;นผู&ที่ไม$มีโรคติดต$อร&ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป;นอุปสรรคต$อการศึกษาและอาชีพ  
   
2. สาขาวิชา จํานวนรับ และคุณสมบัติของผู!มีสิทธิ์สมัคร 

สาขาวิชา จํานวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู!มีสิทธิ์สมัคร 

ภูมิศาสตร� 15 1. เรียนรายวิชาพืน้ฐานเน&นวทิยาศาสตร� และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม$ต่ํากว$า 2.25 
2. มีหน$วยกิตราวม 5 ภาคเรียน ในกลุ$มสาระการเรียนรู&ฯ ต$าง ๆ  
ไม$น&อยกว$าที่กําหนด ดังนี ้
   -วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 15 หน$วยกิต 
   -คณิตศาสตร� 12 หน$วยกิต 

บริหารธุรกิจ  
-วิขาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย� 

15 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม$ต่ํากว$า 2.25 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ในกลุ$มสาระการเรียนรู&
คณิตศาสตร�  ไม$ต่าํกว$า 2.25 และ มีหน$วยกิตไม$น&อยกว$า 12 
หน$วยกิต 

บริหารธุรกิจ  
-วิขาเอกการเป;นผู&ประกอบการ 

15 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.25 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน  ในกลุ$มสาระการเรียนรู&
คณิตศาสตร�  ไม$ต่าํกว$า 2.25  และ  มีหน$วยกิตไม$น&อยกว$า 12 
หน$วยกิต 
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สาขาวิชา จํานวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู!มีสิทธิ์สมัคร 

เศรษฐศาสตร�การประกอบการ 20 1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม$ต่ํากว$า 2.00  
2. มีหน$วยกิตราวม 5 ภาคเรียน ในกลุ$มสาระการเรียนรู&ฯ ต$าง ๆ  
ไม$น&อยกว$าที่กําหนด ดังนี ้
   -คณิตศาสตร� 12 หน$วยกิต 
   -ภาษาต$างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 7.5 หน$วยกิต 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.00 

พัฒนาสังคม 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.50 

การจัดการสารสนเทศ 10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.25 

ภาษาและวรรณคดีไทย 10 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม$ต่ํากว$า 2.50  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน  ในกลุ$มสาระการเรียนรู&
ภาษาไทย ไม$ต่ํากว$า 2.80 

ภาษาจนี 15 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.50 

ภาษาเกาหล ี 15 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 3.00 

ภาษาญีปุ่Oน 15 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.25 

ภาษามลายูและมลายูศึกษา 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.00 

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.00 

ภาษายโุรปเพื่อการสื่อสารสากล   
-วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส 

10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.50 

ภาษายโุรปเพื่อการสื่อสารสากล  
-วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.50 

ประวัติศาสตร� 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.00 

ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนษุย� 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม$ต่ํากว$า 2.00 

รวม 260  
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3. ปฏิทินขั้นตอนการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกดังน้ี 

วัน เดือน ป+ กิจกรรม 
9 ธันวาคม 2564  

เป;นต&นไป 
ผู&สมัครทุกคนต&องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยนัตัวตนในระบบ TCAS  
ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต� http://student.mytas.com  

14 - 25 ธันวาคม 2564 ลงทะเบียนเพื่อขอให& (User) และรหัสผ$าน (Password) เข&าระบบทางเว็บไซต� 
http://e-admission.psu.ac.th  โดยระบบจะปiดในเวลา 23.30 น. ในวันที่สิน้สุด
การรับสมัคร 

14-25 ธันวาคม 2564  -รับสมัครออนไลน� แก!ไขข!อมูลการสมัคร และอัพโหลตเอกสารการสมัคร  
ทางเว็บไซต� http://e-admission.psu.ac.th  โดยระบบจะปiดในเวลา 23.30 น. 
ในวันที่สิน้สุดการรับสมัคร (สมัครได&เพียง 1 สาขาวชิา) 
 

-ให!ผู!สมัครสแกน QR core เข!ากลุ�ม Line : HUSO PSU TCAS 65 

 
 

14-26 ธันวาคม 2564 -ชําระเงินค$าสมัครโดย Scan QR Code ผ�าน Mobile Application ของ
ธนาคารต�าง ๆ ที่ปรากฏในหน!าชําระเงิน หรือชําระผ�านจุดบริการ Counter 
service  โดยระบบจะปด̂ในเวลา 23.59 น. ในวันที่สิ้นสุด 
-ค�าสมัครจํานวน 200 บาท 
-สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินได!ทันที ทางเว็บไซต� 
https://e-admission.psu.ac.th  

10 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิส์อบสัมภาษณ� ทางเว็บไชต�คณะฯ 
http://huso.pn.psu.ac.th 

19 มกราคม 2565 สอบสัมภาษณ�ออนไลน� 
24 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู&ผ$านการสอบสมัภาษณ� ทางเว็บไซต�คณะฯ  

http://huso.pn.psu.ac.th  
7-8 กุมภาพันธ� 2565 ผู&ผ$านการสอบสัมภาษณ�ยนืยนัสิทธิ์เข&าศึกษา ผ$านระบบ TCAS  

ทางเว็บไซต� https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห$ง
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) 

11 กุมภาพันธ� 2565 มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อผู&มสีิทธิ์เข&าศึกษา ทางเว็บไซต�ศูนย�รับนักศึกษา 
และการทดสอบ ม.อ. https://entrance.psu.ac.th   
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4. เอกสาร/หลักฐานทีต่!องใช!ในการสมัคร 
  4.1 ระเบียนการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน) โดยหัวหน&าสถานศึกษา หรือ 
นายทะเบียนลงนามรับรอง และประทบัตราของโรงเรียนเป;นสาํคัญ 
 4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน (ต&องมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักด&วย) 
 4.3 แฟ%มสะสมงาน (Portfolio) ไม$เกิน 10 หน&ากระดาษ (ไม$รวมปก) 
 หมายเหตุ  1. เอกสารฉบับสาํเนาทุกฉบับให&ลงนามรับรองสาํนาถูกต&อง 

2. ให&ผู&สมัครรวมไฟล� ข&อ 4.1 - 4.3 เป;นไฟล�เดียวกัน โดยบนัทกึเป;นนามสกุล (.pdf) ขนาดไฟล� 
ไม$เกิน 20 MB ก$อนอัพโหลดเอกสาร 

 
5. การยืนยันใช!สิทธิ์เข!าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (ผ�านระบบ TCAS) 
     ผู& ที่ ผ$ าน ก า รสั ม ภ าษ ณ� แ ล ะ ได& รับ คั ด เลื อ ก เข& า ศึ ก ษ า  จ ะต& อ งยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข& า ศึ ก ษ า  ใน ระห ว$ า ง 
วั น ที่  7 -8  กุ ม ภ า พั น ธ�  2 5 6 5  ผ$ า น ร ะ บ บ  TCAS (Thai University Central Admissions System)  
ทางเว็บไซต� https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห$งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น 
จะถือว$าสละสิทธิ์เข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 
6. การสละสิทธิ์เข!าศึกษา 
   ผู&ที่ได&ยืนยันสิทธิ์เข&าศึกษาในระบบ TCAS แล&ว หากประสงค�จะสละสิทธิ์ ให&ดําเนินการสละสิทธิ์ในระบบของ
สมาคม ทปอ. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ� 2565 หรือ 6 พฤษภาคม 2565 
 
7. วิธีการและเกณฑ�การคัดเลอืก 
 7.1 พิ จารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติทั่ วไปและคุณสมบัติ เฉพาะของผู& ส มัคร หากผู& ใด มี คุณสมบัติ 
ไม$ครบถ&วนตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด จะถูกคัดออกจากกระบวนการคัดเลือก 
 7.2 การคัดเลือกนักเรียนเข&าศึกษาต$อตามโครงการนี้  ข้ึนอยู$ กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป;นอันสิ้นสุด 
 7.3 ผู&สมัครตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแต$ละหลักสูตร ตามที่ระบุไว& หาก
ปรากฏในภายหลังว$าผู&สมัครขาดคุณสมบัติข&อใดข&อหนึ่ง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป;นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์เข&า
ศึกษา แม&ว$าจะผ$านกระบวนการคัดเลือกเข&าศึกษาแล&วก็จะถูกถอนสภาพการเป;นนักศึกษา 
 
8. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 ผู&มีสิทธิ์เข&าศึกษาภายใต&โครงการดังกล$าว จะต&องไปรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป;นนักศึกษา โดยรายละเอียดของ
กําหนดการ มหาวิทยาลัยจะประกาศให&ทราบอีกคร้ัง ทางเว็บไซต�ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา วิทยาเขต
ป�ตตานี หากผู&ใดไม$ไปรายงานตัวและข้ึนทะเบียนตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว$าผู&นั้นสละสิทธิ์การเข&าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

 
9. เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

9.1 นักศึกษาต&องศึกษาและผ$านการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต$าง ๆ ครบถ&วนตามข&อกําหนดและเงื่อนไขของ
หลักสูตร และเป;นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคินทร� 

 9.2 นักศึกษาต&องสอบผ$านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันต่ําที่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร�กําหนด  
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