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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา  2566   (รอบที่ 1/2) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี   ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายสามัญ  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี   โดยมรีายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิส์มัคร 
 1.1 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

1.2 เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ และจะต้องส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565    
1.3 ต้องมีผลการเรียนไมต่ ่ากว่าเกณฑ์ ท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด 

     1.4 เป็นผู้ทีไ่ม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษาและอาชีพ 
   

2.  ปฏิทินด าเนินการ   

กิจกรรม 
 

ก าหนดการ  

เปิดระบบ ปิดระบบ 
ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต ์
https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยนัสิทธิ ์

 
  อ. 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป 

ลงทะเบยีนเพื่อขอช่ือผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password)  เข้าระบบ 
ทางเว็บไซต์ที ่https://e-admission.psu.ac.th 

พฤ.1 ธ.ค. 65 
        เวลา 09.30 น. 

อ. 13  ธ.ค. 65 
เวลา 23.30 น.  

รับสมคัร และผูส้มัครแก้ไขข้อมลูการสมคัร (ผ่านระบบออนไลน์) ทางเว็บไซต์                                               
ที่ https://e-admission.psu.ac.th  และอัพโหลดเอกสารการสมัคร 
ให้ คณะ/วิทยาเขต 

พฤ. 1  ธ.ค. 65 
     เปิดระบบรับสมัคร 
         เวลา 09.00 น. 

อ. 13 ธ.ค. 65 
(ปิดระบบรับสมัคร  
เวลา 23.30 น. ของวัน
สุดท้ายของการรับสมคัร) 

ผู้สมคัรช าระเงินค่าสมัครโดย Scan QR code ผ่าน Mobile Application  
ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าช าระเงิน  หรือช าระเงินผ่านจุดบริการ 
counter service (7-Eleven)        

พฤ. 1 ธ.ค. 65 พ. 14 ธ.ค. 65 
(ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 
 เวลา 23.59 น.) 

ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน  ท่ีเว็บไซต์  
https://e-admission.psu.ac.th 

หลังจากท าการช าระเงินค่าสมัคร 
เสร็จสิ้น 

ประกาศช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์ท่ีเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th พ. 18 ม.ค. 66 

http://admission.psu.ac.th/Members
file:///D:/ที่%20https:/entrance.psu.ac.th
http://admission.psu.ac.th/Members
http://admission.psu.ac.th/Members
https://entrance.psu.ac.th/
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กิจกรรม 
 

ก าหนดการ  
เปิดระบบ ปิดระบบ 

สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธ์ิ 
เข้าสอบสมัภาษณ ์

ส.28-อา 29 ม.ค.66  

ประกาศช่ือผูผ้่านการสัมภาษณ์ และได้รับคดัเลือก ท่ีเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th 

พ. 1 ก.พ. 66. 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและผ่านการสอบสมัภาษณ์ ยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS 
ที่เว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com 

อ. 7 ก.พ. 66 พ. 8 ก.พ. 66 

ผู้ที่ไดย้ืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว  หากประสงค์จะสละสิทธ์ิ            
ให้ด าเนินการสละสิทธ์ิในระบบ TCAS   

พฤ. 9 ก.พ 66   หรือ  ส. 6  พ.ค. 66 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th จ. 13 ก.พ. 66 
ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา รายงานตัวข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษา และเปิด
ภาคเรยีนที่ 1/ 2566 

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์  
http://reg.psu.ac.th ผ่ายทะเบยีนและประมวลผล /

งานทะเบียนแตล่ะวิทยาเขต 
 

 
 

3.   การสมัคร 
3.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 รหัสคณะ/ประเภทวิชา  
       ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง (ตามข้อ 1) และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา (ตามข้อ 5)     
       หากปรากฏในภายหลังว่า ผูส้มัครขาดคณุสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมคัรเป็นเท็จ จะถูก 
   ตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษา  แม้ว่าจะผา่นการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงิน 
   ค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 3.2   ขั้นตอนการสมัคร 
            (1)   ผู้สมคัรทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์  
                   https://student.mytcas.com  เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิทธ์ิ ตั้งแตว่ันเสาร์ที่  1  พฤศจิกายน  2565 
                   เป็นต้นไป   

(2)  ลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผู้ใช้ (user) และรหสัผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th  
 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  1  ธันวาคม  2565  เวลา  09.30 น. ถึงวันอังคารที่  13  ธันวาคม  2565  เวลา 23.30 น.  

(3) สมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมลูการสมัครทางเว็บไซต์  https://e-admission.psu.ac.th  และอัพโหลดเอกสารการ 
สมัคร ให้คณะ/วิทยาเขต  ตั้งแต่วนัพฤหัสบดีที่  1  ธันวาคม  2565  เวลา 09.30 น.  ถึงวันอังคารที่  13  ธันวาคม  
2565   เวลา  23.30  น.  หากพ้นก าหนดนี้จะไม่อนุญาตให้แก้ไขขอ้มูล  

(4) ให้ผู้สมคัรช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 200 บาท  ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) โดยการ Scan QR code  ผ่าน Mobile  
 Application   ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าช าระเงิน หรือช าระผา่นจุดบริการ counter servic  (7-Eleven)  ระหว่าง
วันพฤหัสบดีที ่1 - วันพุธที ่ 14  ธันวาคม  2565  (เวลา 23.59 น.)  ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของ
การช าระค่าสมัคร โดยตรวจสอบในระบบรับสมัครหลังจากท าการช าระค่าสมัครเสร็จสิ้น 
 
 
 
 

https://entrance.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/
http://reg.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/
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4.   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร และการอัพโหลดเอกสารเข้าระบบการรับสมัคร 
      4.1  ใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  (รวม 5 ภาคเรยีน)  โดยมหีัวหน้า 
            สถานศึกษา หรือ นายทะเบียนลงนามรับรอง  และประทบัตราของโรงเรียนเป็นส าคญั    
      4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน (ต้องมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักด้วย)  
      4.3  Portfolio  ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) (ในกรณีที่คณะ/สาขาวิชา ไม่ได้ก าหนด หรือหากผู้สมัครไม่มี / 
            ไม่ประสงค์จะส่ง  ผู้สมคัรไม่ต้องอัพโหลดเอกสารนี้) 
 4.4  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย (เฉพาะผู้ทีส่มัครคณะพยาบาลศาสตร-์หาดใหญ-่ปัตตานี,   คณะเภสัชศาสตร์  
            คณะเทคนิคการแพทย ์ และคณะการแพทย์แผนไทย) ใหอ้ัพโหลดมาพร้อมเอกสารการสมัคร (ดูรายละเอยีดตามข้อ 5) 
            ส าหรับคณะอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์   
        หมายเหตุ  -   เอกสารที่ถ่ายส าเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น          
                           -   ให้ผู้สมัครรวมไฟล์ ข้อ 4.1 -  4.4  เป็นไฟล์เดียวกัน  โดยบันทึกเป็นนามสกลุ (.pdf)  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 
                              20  MB ก่อน  แล้วอัพโหลดเอกสารผ่านระบบ ท่ีเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th  
                          ในระหว่างวันที่ 1 - 13  ธันวาคม  2565 
 
5.   คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร, คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับ, และจ านวนรับ 
    มหาวิทยาลยั รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ จ านวน    3,780    คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคณุสมบัติทั่วไป 
       (ตามข้อ 1) และคุณสมบัตเิฉพาะตามที ่คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ  โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
 
 5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ประกาศรับ 

10101 วิศวกรรมศาสตร ์ 255 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)              
ไม่ต ่ากว่า 2.75      

10102 วิศวกรรมเครื่องกล 50 2. เน้นเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ มผีลการเรียน 

10103 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์ 10 เฉลี่ย (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
10104 วิศวกรรมการผลิต 10 ต่าง ๆ ดังนี ้               
10105 วิศวกรรมเคม ี 10     2.1 ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)                    
10106 วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสด ุ 40     2.2 คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75  (ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต)                 

10107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 10     2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า  2.75     
10108 วิศวกรรมอุตสาหการ 10         (ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต)  
10109 

 
วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

50 3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผา่นโปรแกรม ZOOM Meeting   
(เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม) 

10110 วิศวกรรมปญัญาประดิษฐ ์ 10 (หลักสูตรนานาชาติ) 

10111 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10  
 จ านวนรับทั้งคณะรวม 465  

 
 

https://e-admission/
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       5.2  คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
     จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ประกาศรับ 

10200  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์ 70 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6). 
10201  ฟิสิกส ์ 30 ไม่ต ่ากว่า  2.75 
10202  ชีววิทยา 50 2. รับเฉพาะผู้ทีเ่รียนเน้นวิทยาศาสตร์  มผีลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รวม      

10203  วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 50 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้         
10204  คณิตศาสตร ์ 50    2.1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่าหรือเท่ากับ  2.50            
10205  เคม ี 50           (ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต)     

10206  จุลชีววิทยา 25    2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  หรือเท่ากับ  2.50  
10207  สถิต ิ 40          (ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต) 

10208  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
 สื่อสาร 

30    2.3  ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต) 
3. เมื่อผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์  กรรมการสมัภาษณ์              

10209  เทคโนโลยีชีวภาพ 30 ทดสอบความพร้อมทางการศึกษาเพิ่มเตมิ จากหลักฐานประกอบการ 
10210  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ 30 สมัคร 
10211  เคม-ีชีววิทยาประยุกต ์ 30  
10212  วัสดุศาสตร ์ 20     

จ านวนรับทั้งคณะรวม 505  
 
    

      5.3  คณะแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
    จ านวน 

                               คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ประกาศรับ 

10303 รังสีเทคนิค 5 1. รับนักเรียนเน้นรายวิชาวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  มผีลคะแนนเฉลี่ย 

 

 สะสม (GPAX) (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่  3.50   
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูต้่าง ๆ ดังนี ้
   2.1  ฟิสิกส์  ไม่ต า่กว่า  3.25 

     2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 3.00                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   2.3  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ไม่ต ่ากว่า 3.00 
3. มี Portfolio (ไม่เกิน 10 หน้า) ที่แสดงผลงานด้านวิชาการ และกจิกรรม 
จิตอาสา   (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 
4. เรียงความในหัวข้อ “ความสนใจของฉันท่ีมีต่อสาขาชิชารังสีเทคนคิ 
“แสดงเหตผุลทีเ่ลือกสาขานี้) ความยาว 1 หน้า กระดาษ A 4 เขียนด้วย
ลายมือตนเอง  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 
5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
6. คุณสมบตัิอื่น ๆ สอดคล้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย.  

จ านวนรับทั้งคณะรวม 5 
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5.4 คณะพยาบาลศาสตร์  (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
    จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ประกาศรับ 

10401 พยาบาลศาสตร ์ 30 1. รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ 
ที่ได้คะแนนสูงอยู่ในกลุ่ม 10% ของนักเรียนในช้ัน ม.6  (อัพโหลดมา
พร้อมหลักฐานการสมัคร) 

จ านวนรับทั้งคณะรวม 30 2. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 3.50 

   3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ  
      การเรียนรูต้่าง ๆ ดังนี ้

   3.1 ภาษาต่างประเทศ  ไมต่ ่ากว่า 2.75  (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต) 
      3.2 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 3.00  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)   
 

 
    3.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 3.00 

         (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)   
 4. มีใบรับรองแพทย์รายงานการตรวจตาบอดสี ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสอง 

ข้างอย่างรุนแรง   ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ  และมีใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ร่างกายตามแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th เปน็
หลักฐานแสดงว่าสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐาน
การสมัคร) 

 
 5.5 คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตหาดใหญ่)  
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
    จ านวน 

                               คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ประกาศรับ 

10501 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  23 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
 

 

 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
   2.1  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า  2.00   (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 

      2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.00   (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต)                
 
 

 
 

 
 

   2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 

10502 การตลาด 
 
 
 
 
 
 

30 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
   2.1  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า  2.75  (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
   2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75   (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต)  
   2.3  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต)         

https://entrance.psu.ac.th/
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จ านวน 
 ประกาศรับ 

                               คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

10503 
 

10504 
10505 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่  
อุปทาน 
การจัดการไมซ ์
การเงินและการลงทุน 
 
 

23 
 

23 
23 

1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
   2.1  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า  3.00 (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
   2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต)      
   2.3  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 

10506 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  30 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 

 
 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 

     2.1  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า  2.75   (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
    2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต)   
    2.3  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 

10507 การจัดการและความเป็น   
ผู้ประกอบการ (หลักสูตร 
นานาชาติ) 
 
 
 

16 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ           
การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้          
    2.1  ภาษาต่างประเทศ   ไม่ต า่กว่า  2.75  (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
    2.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยกติ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
    2.3  คณิตศาสตร์  มีหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า  12  หนว่ยกิต)  

10508 บัญชีบัณฑิต     32 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 

 
 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ต่าง ๆ  ดังนี้   
 

 

     2.1  ภาษาตา่งประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00  (ไม่ต ่ากว่า  7  หน่วยกิต) 
   2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75   (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 
   2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยกิต  (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 

10509 รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 
 
 

32 1 .มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ   ดังนี ้
    2.1  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00  (ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต)  
    2.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต) 

10510       ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 23 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
 

    
 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
       2.1  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต า่กว่า 2.00   (ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต) 
 

 
     2.2  คณติศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.00 (ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จ านวน 
 ประกาศรับ 

                               คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

   10511 
 

การตลาด 15 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
   2.1  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า 2.75  (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
   2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  2.75 (ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต) 

10512 การจัดการโลจิสติกส์และโซ ่
อุปทาน 

23 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ 

10513 การจัดการไมซ ์ 23 การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้  
10514 การเงินและการลงทุน 23     2.1  ภาษาต่างประเทศ ไม่ต า่กว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 

       2.2  คณติศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 

10515 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
 
 
 
 

15 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ   
การเรยีนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
   2.1  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า 2.75   (ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต) 
   2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต)   

10516 การจัดการและความเป็น             
ผู้ประกอบการ  (หลักสตูร
นานาชาติ)   

23 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต า่กว่า 2.75  (ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต) 

10517 บัญชีบัณฑิต   32 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 

 
 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   ในกลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

        
     2.1  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00   (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)     

    2.2  คณติศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75  (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 

10518 รัฐประศาสนศาสตร ์ 32 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.25 
   2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 
          เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 

 จ านวนรับทั้งคณะรวม 441     
 
หมายเหตุ   1.  เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุน 
          1.1  ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ต้องรักษาระดับ GPAX (รวม 6 ภาคเรียน) ไม่ต ่ากว่า 3.00  จึงได้รับทุนการศึกษา  
                          หากผลการเรียนต ่ากว่าท่ีก าหนด คณะยังรับเขา้ศึกษา  แต่จะไม่ได้รับทุนการศึกษา 
              2.  สิทธิพิเศษที่จะได้รับ (ยกเว้นสาขาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)) 
          2.1  เมื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกรดเฉลีย่สะสมในแต่ละปีการศึกษาต้อง   
                          ไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีรายละเอียดดังนี ้
                          2.1.1  ต้องมี Portfolio รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นผูจ้ัดกิจกรรมไมน่้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 
                          2.1.2  ต้องปฏิบัติตนตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยและเป็นต้นแบบท่ีดี 
                          2.1.3  ต้องอุทิศเวลาในการท ากิจกรรมทางวชิาการของคณะวิทยาการจัดการ 
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         2.2  ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาปกติ ซึ่งมีมูลคา่ทนุยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                         ของคณะไมเ่กิน 13,000 บาทต่อปีการศึกษา จ านวน 15 ทุน โดยนักศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการศึกษาเฉลี่ย 
                         สะสม เมื่อสิน้ปีการศึกษาไม่ต ่ากว่า 3.00  จึงจะไดร้ับทุน ซึ่งจะพิจารณาจากจัดล าดับ เกรดเฉลีย่สะสมสูงสดุของ 
                         ปีการศึกษาน้ัน ๆ ทั้งนี้ต้องไม่ต ่ากว่า 3.00  
              2.3  หากในปีการศึกษาใดที่นักศึกษาไมส่ามารถรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมี 
                          ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเกิน 3.00 ในภายหลังให้ถือว่าสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสดุ 
 
 5.6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

10601 เกษตรศาสตร ์ 20 1. รับนักเรียนวิทย-์คณิต  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
10602 สตัวศาสตร ์ 20 รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต า่กว่า  2.75 

10603 วาริชศาสตร ์ 20 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวน    
 

 

  หน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังนี้   
2.1 ภาษาตา่งประเทศ ไม่ต า่กว่า 2.75  
        (ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต)  

 
 

    2.2 คณิตศาสตร์  ไม่ต า่กว่า  2.75  
         (ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต) 

 
 

    2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต ่ากว่า  2.75  
        (ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต) 

   3. มี Portfolio   (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

จ านวนรับทัง้คณะรวม 60 4. มีสอบสัมภาษณ์   
 
 5.7 คณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
    จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ประกาศรับ 

10701  เภสัชกรรมอุตสาหการ 20 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)         
ไม่ต ่ากว่า  3.50 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) มีจ านวน
หน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ดังนี ้
   2.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 3.50 (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 
   2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ไม่ต ่ากว่า 3.50) 
(ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต) 
   2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.50 
3. มีใบรับรองแพทย์ รายงานการตรวจตาบอดสี และแบบรายงาน
ผลการตรวจสุขภาพร่างกายตามแบบฟอร์ม  ที่เว็บไซต ์
https://entrance.psu.ac.th (อพัโหลดมาพร้อมหลักฐาน 
การสมัคร)  

10702  การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนรับทั้งคณะรวม 30 
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หมายเหตุ 
 1.   ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบตัิงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท า
สัญญาผูกพันฝา่ยเดียว หรือสัญญาปลายเปดิกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
 2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ 
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี ้
   2.1   มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนแอง และ/หรือผู้อื่น  เช่น โรคจิต (psychotic disorders) 
      โรคอารมณผ์ิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลกิภาพผิดปกต ิ
     (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders 
      รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏบิัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
   2.2   เป็นโรคติดต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ตอ่ผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
   2.3   เป็นโรคไมต่ิดต่อ หรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูร้ับบริการ และ 
    การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
   2.4   มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
   2.5   มีความผดิปกติในการไดย้ินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล 
      และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกต ิ
    ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
     และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
  2.6   มีความผดิปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างทีด่ี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 
    20/40 และแพทยผ์ู้ตรวจร่างกายเหน็ว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏบิัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
  2.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบตัิงาน  และการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม  
                  ซึ่งผู้สมัครทุกรายจะต้องท าการทดสอบความสามารถในการมองเห็นและแยกสีในวันท่ีท าการทดสอบสัมภาษณ์   
 ส าหรับปญัหาสุขภาพ หรือโรคในข้อ 2  ให้คณะกรรมการสมัภาษณท์ี่คณะเภสัชศาสตร์แต่งตั้ง เป็นผู้พจิารณาตัดสิน ซึ่งผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปน็ท่ีสิ้นสุด  
 
   5.8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

10901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 40 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
10902 เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์และวสัด ุ 40 ไม่ต ่ากว่า  3.00  

10903 เทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม 20 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 
 อาหาร  .การเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้   

จ านวนรับทั้งคณะรวม 100     2.2  ภาษาไทย ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 

 

    2.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ไม่ต ่ากว่า 3.00  
    2.3  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต ่ากว่า 3.00  
(ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต)         

                                                                                   
 
 

    2.4  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  3.00 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)    
    2.5  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไมต่ ่ากว่า  3.00 
(ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต) 
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   5.9 คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

11001 ภาษาไทยประยุกต ์ 10 1. มีคะแนนเฉลยีสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
 

 

 ไม่ต ่ากว่า  3.25 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

 
 

    2.1 ภาษาไทย  ไมต่ ่ากว่า  3.50  (ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต) 
   2.2  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิธีการสอบสมัภาษณ ์
1. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยมีเกณฑ์ ดังนี ้
   1.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
   1.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวิชา  35  คะแนน 
   1.3  ความสามารถในการสื่อสาร  20  คะแนน 
   1.4  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็น 15 คะแนน 
   1.5  ความรู้ และความเห็นท่ีมตี่อสถานการณ์ปัจจุบัน 15 คะแนน 
2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต า่กว่า 
    70  คะแนน  จึงจะผ่านเกณฑ ์

11002       
  
 
 
 
    

ภาษาอังกฤษ 20 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)         
ไม่ต ่ากว่า 3.25 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่ม
สาระภาษาตา่งประเทศ  ไม่ต ่ากวา่ 3.50 (ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต) 
วิธีการสอบสมัภาษณ ์
1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100  คะแนน ดังนี้ 
   1.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
   1.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวิชา  35  คะแนน 
   1.3  ความสามารถในการสื่อสาร  20  คะแนน 
   1.4  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็น 15 คะแนน 
   1.5  ความรู้ และความเห็นท่ีมตี่อสถานการณ์ปัจจุบัน 15 คะแนน 
2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต า่กว่า 
    70  คะแนน  และจากการจดัล าดับตามดัชนีผลการเรียน (GPAX) 
     ของผู้สมัคร โดยผลคะแนนข้างต้นเรียงล าดับไม่เกินจ านวนรับ 
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

11003 ภาษาจีน 
 
 
 
 

10 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 3.25 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 2.75 
(ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 
วิธีการสอบสมัภาษณ ์
1. สอบสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม 100  คะแนน ดังนี้ 
   1.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
   1.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวิชา  35  คะแนน 
   1.3  ความสามารถในการสื่อสาร  20  คะแนน 
   1.4  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็น 15 คะแนน 
   1.5  ความรู้ และความเห็นท่ีมตี่อสถานการณ์ปัจจุบัน 15 คะแนน 
2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต า่กว่า 
    70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์

11004 ภาษาจีน (แผน 3+1) 
 
 

10 1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)          
ไม่ต ่ากว่า 3.25 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 2.75  
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
วิธีการสอบสมัภาษณ ์
1. สอบสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม 100  คะแนน ดังนี้ 
   1.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
   1.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวิชา  35  คะแนน 
   1.3  ความสามารถในการสื่อสาร  20  คะแนน 
   1.4  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็น 15 คะแนน 
   1.5  ความรู้ และความเห็นท่ีมตี่อสถานการณ์ปัจจุบัน 15 คะแนน 
2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต า่กว่า 
    70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์
 

11005 
 

ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1  ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
   2.2  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   ไมต่ ่ากว่า  3.00   
(ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 
   2.3  ภาษาไทย ไมต่ ่ากว่า  3.00  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)          
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

11005 
    

ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ต่อ)  วิธีการสอบสมัภาษณ ์
1. สอบสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม 100  คะแนน ดังนี้ 
   1.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
   1.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวิชา  35  คะแนน 
   1.3  ความสามารถในการสื่อสาร  20  คะแนน 
   1.4  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็น 15 คะแนน 
   1.5  ความรู้ และความเห็นท่ีมตี่อสถานการณ์ปัจจุบัน 15 คะแนน 
2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต า่กว่า 
    70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์

11006            
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
                                                        
 

การจัดการอุตสาหกรรมการบินและ    
การบริการ 

     30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า  3.25 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
(ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต) 
วิธีการสอบสมัภาษณ ์
1. สอบสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม 100  คะแนน ดังนี้ 
   1.1  บุคลิกภาพและเจตคติต่อสาขาวิชา  25  คะแนน 
   1.2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 
          25  คะแนน 
   1.3  ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
          25  คะแนน 
   1.4  ความรู้และความเห็นต่อการเปลีย่นแปลงในสถานการณ ์
          ปัจจุบัน  25 คะแนน 
2. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต า่กว่า 
    70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์

 จ านวนรับทั้งคณะรวม 85  
 
     5.10  คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

11101 นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)   
(พ้ืนฐานวิทย์-คณิต) 
 

25 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ  ดังนี้  
    2.1  คณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 

       2.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต) 



 13 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา  จ านวน คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
11102 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)  

(พ้ืนฐานวิทย์-คณิต) 
15 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า  3.00  
 

 

 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
     2.1  คณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกวา่  12  หน่วยกิต) 
     2.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต) 

11103 นิติศาสตร์(ภาคปกติ)   
(พ้ืนฐานศิลป-์ค านวณ) 

25 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า  3.00 

 

 

 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้  
    2.1  คณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
    2.2  ภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิต)     

11104 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)   
(พื้นฐานศิลป-์ค านวณ) 

15 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า  3.00 

 

 

 2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ  ดังนี ้
    2.1  คณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
    2.2  ภาษาต่างประเทศ   (ไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิต) 

11105 นิติศาสตร์(ภาคปกติ) พื้นฐานศิลป)์ 25 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
 

 

 ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  10  
หน่วยกิต) 

11106 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) พ้ืนฐานศลิป์) 
        

15 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า  3.00 

 
 

 

 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  10  
หน่วยกิต)                    

 จ านวนรับทั้งคณะรวม  120      
 

5.11  คณะเศรษฐศาสตร์ (วทิยาเขตหาดใหญ่) 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

11201 เศรษฐศาสตร ์ 80 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
 

 

 ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

    2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75  (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต)  
    2.2 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

11202 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจเกษตรและการ 
จัดการ 

30 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

      2.1 คณิตศาสตร์  ไม่ต า่กว่า 2.75  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
      2.2 ภาษาต่างประเทศ  ไมต่ ่ากว่า 2.75   (ไม่น้อยกว่า  

จ านวนรับทั้งคณะรวม 110  7  หน่วยกิต)         
 

 
 5.12  คณะการแพทย์แผนไทย (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

11301 การแพทย์แผนไทย 40 1.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)       
ไม่ต ่ากว่า  3.25 
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่ (GPA)  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
    2.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่ต ่ากว่า 3.25 
          (ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต)      
    2.2  คณติศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 3.25 (ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต)  
    2.3  ภาษาตา่งประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.25         
 (ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต)  

 

 

 3.  มีใบรับรองแพทย์ รายงานการตรวจตาบอดสี  และแบบ
รายงานผลการตรวจสุขภาพรา่งกายตามแบบฟอรม์  ที่เว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th (อพัโหลดมาพร้อมหลักฐาน      

 จ านวนรับทั้งคณะรวม 40 การสมัคร)  

 
 เง่ือนไขในการรับเข้าศึกษา 

1. ผู้สมคัรเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความ
พิการ หรือตาบอดสีที่มรีะดับปานกลางขึ้นไป อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงาน และการประกอบวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทย 

2. เมื่อจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีจ านวนหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังนี ้
(1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่นอ้ยกว่า 26 หน่วยกิต  (2)  คณิตศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
(3)   ภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 
 
 
 

https://entrance.psu.ac.th/
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 5.13 คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

11401 เทคนิคการแพทย ์ 70 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)     
ไม่ต ่ากว่า 3.50 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 3.50 (ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต)  
   2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 3.50 
(ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต) 
   2.3 ภาษาต่างประเทศ   ไม่ต า่กว่า 3.50 
3. มี Portfolio  ไม่เกิน  10 หน้า (ไม่รวมปก) (อัพโหลดมา 
พร้อมหลักฐานการสมัคร) 
4. มีใบรับรองแพทย์ รายงานการตรวจตาบอดสี  และแบบ
รายงานผลการตรวจสุขภาพรา่งกายตามแบบฟอรม์  ที่เว็บไซต ์
https://entrance.psu.ac.th  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐาน 
การสมัคร) 

 จ านวนรับทั้งคณะรวม 70 5. มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  ผ่านระบบ ZOOM    
 

หมายเหตุ   ผู้สมคัรต้องมสีุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
                  การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังต่อไปนี ้

1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนแอง และ/หรือผู้อื่น  เช่น โรคจติ (psychotic  disorders)  
โรคอารมณผ์ิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders)  โรคบุคลิกภาพผดิปกต ิ 
(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ  borderline personality 
disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

2. เป็นโรคติดต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รบับริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
3. เป็นโรคไมต่ิดต่อ หรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบรกิาร  

                        และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนคิการแพทย ์

   5.    มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แยก่ว่า 6/12  
                        หรือ 20/40 และแพทย์ผูต้รวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏบิัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

6. ความผิดปกติในการแยกสี  อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งผู้สมัครทุกรายจะต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  โดยจักษแุพทย ์

                        รับรองว่า“ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยอาจจะผ่านการตรวจ FARNSWORTH 
                        D 15 hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มเีส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง 
                        (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลยัจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย)  โดยให้น าไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
   

                        ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบตัิทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะ  และความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัครหรือ 
ผู้มีสิทธิเขา้ศึกษา   คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกฯ  สงวนสิทธิท่ีจะเป็นผูต้ัดสิน  และถือเป็นยุติ หากปรากฎในภายหลังว่า  
ผู้สมคัรขาดคุณสมบตัิทั่วไป หรือคณุสมบัติเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธ์ิจากการ 
คัดเลือกครั้งนี้  และแม้ว่าจะได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

https://entrance.psu.ac.th/
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 5.14  วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

11501  สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยดีิจิทลั 30 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
  (หลักสูตรนานาชาติ)  ไม่ต ่ากว่า  3.00  
 
 

 

  2. มผีลการเรียนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า  3.00 
(ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต) 
วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  ผ่านระบบ ZOOM   Meeting 

 จ านวนรับทั้งคณะรวม 30  

 
   หมายเหตุ  1.  มอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 
                        ทุนละ 10,000 บาท  ต่อภาคการศึกษา เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1 ในปีการศึกษาแรกเท่านั้น (จ านวน 3 ทุน 
                        ต่อโรงเรียน  หากมีผู้ผ่านเกณฑ์เกินกว่า 3 คน  จากโรงเรียนเดียวกันให้คณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ 
                        วิทยาเขตหาดใหญ่  เป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาด) 
              2.  การสอบสัมภาษณจ์ะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูก 
                        ปรับตกสัมภาษณ์    
  

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

11502 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง 5 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
 (หลักสูตรนานาชาติ)  ไม่ต ่ากว่า  3.00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75  
   2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต ่ากว่า 2.75  
   2.3  ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 2.75  
3. มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 
4.  มีการสอบสัมภาษณ์  จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

       จ านวนรับทั้งคณะรวม 5 
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   5.15  คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

20101 คณิตศาสตร ์  8 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  
20102 วิทยาศาสตร์ทั่วไป    10 ไม่ต ่ากว่า  3.00 เน้นเรียนวิทยาศาสตร ์
20103 ชีววิทยา  10 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

20104 ฟิสิกส ์  10 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่งๆ ดังนี ้ 
20105        เคม ี

 
 

10     2.1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไมต่ ่ากว่า 3.00  
(ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต) 
    2.2  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 

       2.3  มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 
20106 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมิน

ทางการศึกษา 
8 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า  3.00 

     
2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

     

   2.1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 2.75 
(ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 
   2.2  คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า  2.75  ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
   2.3  มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

20107 พลศึกษา  2 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5  ภาคเรียน (ม.4-ม.6)             

   

ไม่ต ่ากว่า  3.00  
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต า่กว่า 3.00 
(ไม่น้อยกว่า  2.5  หน่วยกิต) 

   3. มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

20108 สุขศึกษา     12 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

      

 ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไม่ต ่ากว่า 2.75  (ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต) 
3  มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

20109 เทคโนโลยีดิจิทลัและสื่อสารการศกึษา 15 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6)              

   
ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

    
 
    
    



 18 

    

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

20110 จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 15 1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

     

ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

       2.1 คณิตศาสตร์  ไมต่ ่ากว่า  2.75  (ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต) 

     

  2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่ต ่ากว่า  3.00  
(ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต) 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 

     

3  มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 
วิธีการสอบสมัภาษณ ์
การสอบสัมภาษณ์มีการประเมินทกัษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา 
สภาพทางจิตใจ และตอบการสอบแบบข้อเขียนผ่าน google 
form  (สอบผ่านการวัดคุณสมบตัคิวามเป็นครู) 

20111 
 

ภาษาไทย  
 

7 
 

1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า  3.00 

   

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1 ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.50 (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 

      

   2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต ่ากว่า 3.00   
(ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 
3  มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

20112 
 

ศิลปศึกษา  
 

5 
 

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

      

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
    2.1 ภาษาไทย  ไมต่ ่ากว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 

          2.2 สังคมศึกษา  ไม่ต ่ากว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 

      

    2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต ่ากว่า 2.50  
(ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต) 
3. มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)  

20113 ภาษาอังกฤษ   7 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

      

ไม่ต ่ากว่า  3.25 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

  
 ไม่ต ่ากว่า 3.25   (ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต) 

3  มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)          
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
  จ านวน 
ประกาศรับ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

20114 การประถมศึกษา   8 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

      

ไม่ต ่ากว่า  3.50 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
    2.1 คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.25 
    2.2 ภาษาไทย ไมต่ ่ากว่า 3.50 

  

     2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 3.25 
    2.4 ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า  3.50 
3  Portfolio แสดงถึงคุณสมบัติการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
และของหน่วยงานอ่ืน เพื่อต้องการพัฒนาตนเอง โดยเป็นข้อมูล 
ช้ัน ม.1-ม.6 เท่านั้น  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)          

20115 จิตวิทยาคลินิก   6 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

  

 ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รวม 5 ภาคเรียน  ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี ้

  

   2.1 คณิตศาสตร ์ ไมต่ ่ากว่า 3.00  (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 
  2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่ต ่ากว่า 3.00 
(ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต) 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 
3. ม ีPortfolio   (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)                   

  

 วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
มีการสอบสัมภาษณ์   วันสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินด้าน
สุขภาพจิต สภาพร่างกาย สภาพจติและประสาท บุคลิกภาพ    
และด้านการสื่อสาร  

20116 การศึกษาปฐมวัย   10 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

      

ไม่ต ่ากว่า 3.50   
2.มผีลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 3.50 
   2.2  คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.50  
   2.3  ภาษาไทย ไมต่ ่ากว่า 3.50   
   2.4  ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 3.50  
3. ม ีPortfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)             
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
20117 สังคมศึกษา 5 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

  

 
 
 
 
 
 

ไม่ต ่ากว่า  3.25  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
  2.1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไม่ต ่ากว่า 3.50 
(ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
  2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
(ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 

จ านวนรับทั้งคณะรวม 148 3. ม ีPortfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)                       
  

 
    5.16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตปัตตานี 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

 20201 เทคโนโลยียาง   15 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)      

  

 

ไม่ต ่ากว่า  2.75 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1 คณิตศาสตร์  ไม่ต า่กว่า 2.50  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
   2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 2.00  
(ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต) 
   2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

20202 เทคโนโลยีการเกษตร (ผลิตพืช) 10 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)      

  

 

ไม่ต ่ากว่า  2.50 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1 คณิตศาสตร์  ไม่ต า่กว่า 2.00  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
   2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 2.00  
(ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต) 
   2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

20203 เทคโนโลยีการเกษตร (ผลิตสัตว์)   10 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
 

 
 

ไม่ต ่ากว่า  2.50 

 
 

 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

 

  

    2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.00 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
    2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 2.00  
(ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต) 
    2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

20204    คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)         
 

  

ไม่ต ่ากว่า  2.75 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
    2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
    2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 2.00  
(ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต) 
    2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

20205 เคมี-ชีววิทยา 10 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
 

  

ไม่ต ่ากว่า  2.50         
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ  ดังนี้ 
   2.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.00 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
   2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 2.25  
(ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต) 
   2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

20206 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 10 1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
 

  

ไม่ต ่ากว่า  2.75 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ  ดังนี้ 
   2.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.00 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
   2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
(ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต) 
   2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

20207 เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว   10 1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
   

 
ไม่ต ่ากว่า  2.50 

 

  

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

 
  

    2.1  คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.00 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
 

  
    2.2 วิทยาศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.00 (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)    
    2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

20208 ฟิสิกส ์ 10 1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
 

 

 

ไม่ต ่ากว่า  2.75 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1  คณิตศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.00 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
   2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า  2.00  (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)    
   2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

20209 โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 10 1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
 

 

 

ไม่ต ่ากว่า  2.50 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1  คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า  2.50 (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)    
  2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

20210 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง   10 1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)    
 

  

ไม่ต ่ำกว่ำ  2.50 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
  2.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.00  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า  2.00  (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 

จ านวนรับทั้งคณะรวม 105  

 
 5.17  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

20301 ภูมิศาสตร์  (วท.บ.)    10   1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า    
15  หน่วยกิต) 
   2.2  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต)      

20302 บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์  

10 มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.25   

20303 บริหารธรุกิจ แขนงวิชาการเป็นผู ้
ประกอบการ 

10 มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า  2.25 
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

20304 
 

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ  
 

20 
 

มคีะแนนเฉลียสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า  2.25 

20305 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15      
20306 พัฒนาสังคม 15      
20307 การจัดการสารสนเทศ 10       

20308 ภาษาจีน 15       มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)   
20309 ภาษาญี่ปุ่น 15       ไม่ต ่ากว่า  2.50 
20310 ภาษามลายูและมลายูศึกษา 15  

20311 ยุโรปเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาฝรั่งเศส 15  
20312 ยุโรปเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาเยอรมัน 15  

20313 สังคมสงเคราะห ์       20 มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า 2.75 
20314 ภาษาเกาหล ี       15 มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า3.00 

20315 ภาษาอังกฤษ 
 

15 
 
 
 

1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
ไม่ต ่ากว่า  3.00    
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20316 ภาษาและวรรณคดไีทย 15 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า  3.00 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20317 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 20 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า  3.00 

20318 ประวัติศาสตร ์  20   มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
  ไม่ต ่ากว่า 2.50 20319 ศิลปะการคิดและการพัฒนามนุษย์  10 

              จ านวนรับทั้งคณะรวม 280  
 
 5.18 คณะวิทยาการอิสลาม (วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
   จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

20401 นวัตกรรมธรุกิจอิสลาม 5 มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
20402 อิสลามศึกษา (หลักสตูรนานาชาต)ิ              5 ไม่ต ่ากว่า  2.75   
20403 อิสลามศึกษา และกฎหมายอิสลาม 10 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า  2.50 
20404 การสอนอิสลามศึกษา 

 
10 มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   

ไม่ต ่ากว่า 3.00 

              จ านวนรับทั้งคณะรวม 30   
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 5.19 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

20501 ทัศนศิลป์ 10 1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

   

ไม่ต ่ากว่า  2.50 
2. มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 
3.สอบสัมภาษณผ์่านระบบ ZOOM 

20502 ออกแบบประยุกต์ศลิป ์ 20 1.มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

   

ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี Portfolio  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 
3.สอบสัมภาษณผ์่านระบบ ZOOM 

20503 ออกแบบแฟช่ัน 5 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

   

ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี Portfolio  ด้านการออกแบบแฟช่ัน  (อัพโหลดมาพร้อม
หลักฐานการสมัคร) 
3. สอบสัมภาษณผ์่านระบบ ZOOM 

    
    จ านวนรับทั้งคณะรวม 35  

  
 
5.20 คณะวิทยาการสื่อสาร (วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

20601 นิเทศศาสตร ์       5 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)     
ไม่ต ่ากวา่ 3.00 

20602 คอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศ 3  1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
 เพื่อการจัดการ (วิทย์)   ไม่ต ่ากว่า  3.00 

   

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   2.1  คณิตศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)  
   2.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
   2.3  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
(ไม่น้อยกว่า  7.5  หน่วยกิต)     
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

20603 คอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศ 2 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

 
เพื่อการจัดการ (ศิลป์ค านวณ) 
  

ไม่ต ่ากว่า  3.00  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

   

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
  2.1  คณิตศาสตร์  ไม่ต า่กว่า 3.00 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
  2.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 
  2.3  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่น้อยกว่า  7.5  
หน่วยกิต     

20604 นวัตกรรมการออกแบบสื่อ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

จ านวนรับทั้งคณะรวม  13 ไม่ต ่ากว่า  3.00 
 

 เง่ือนไข/สิทธิพิเศษ 
1.  เมื่อส าเรจ็การศึกษาระดับ ม.6 แล้ว (รวม 6 ภาคเรยีน) ต้องมี (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษา หากผลการเรียน  
     ต ่ากว่าท่ีก าหนด  คณะยังคงรบัเข้าศึกษา  แต่จะไม่ได้รับทุนการศึกษา  
2.  ทุนการศึกษาตลอดหลักสตูรเป็นเงินรวม 20,000 บาท แบ่งจ่ายเมื่อสิ้นปีการศึกษา ช้ันปีท่ี 1, 2, 3, และ 4  ปีการศึกษาละ 5,000 
     บาท  โดยนักศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไมต่ ่ากว่า 2.75 จึงจะไดร้ับทุน  
3.  หากในปีการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมผีลการเรยีน 
    เฉลี่ยสะสมเกิน 2.75 ในภายหลัง ให้ถือว่าสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสดุ 
4.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ  จัดสรรทุนให้กับโครงการนี้  3  ทุน 
    หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด สาขาวิชาจะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารบัทุนอีกครั้งเมื่อเปิดภาคการศึกษา 
5.  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ  จัดสรรทุนให้กับโครงการนี้  สาขาวิชาละ  3  ทุน 
 
 

 5.21 คณะรัฐศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

20701 การปกครอง 40  

20702 การปกครองท้องถิ่น 40        มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
20703 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 40        ไม่ต ่ากว่า  3.00 

20704 นโยบายสาธารณะ 40  
        จ านวนรับทั้งคณะรวม 160 วิธีการสอบสมัภาษณ์  สัมภาษณ์แบบ On-site 
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 5.22 คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

20801 พยาบาลศาสตร ์ 50 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

   

ไม่ต ่ากว่า  2.75 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
    2.1  คณิศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต) 
    2.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 
3. ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและอาชีพ เช่น ไม่บกพร่องทางการได้ยินแบบถาวร 

   

4. มใีบรับรองจักษแุพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน
รายงานการตรวจตาบอดสี ต้องไมเ่ป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่าง
รุนแรง  และแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายตาม   

   
แบบฟอร์ม ท่ีเว็บไซต์  https://entrance.psu.ac.th  
(อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

จ านวนรับทั้งคณะรวม 50  
 

 5.23 คณะการบริการและการท่องเท่ียว (วิทยาเขตภูเก็ต) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

30101 การจัดการการท่องเที่ยว  27  1.  มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  รวม  5 ภาคเรียน   

30102 การจัดการการบริการ   27  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า  2.75 
30103 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 15  2. มีผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

        

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้  
   2.1  คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 
   2.2  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า 3.00 
วิธีการสัมภาษณ ์
สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM หรือสัมภาษณ์ทาง 

จ านวนรับทั้งคณะรวม 69  โทรศัพท์ 
 

 เง่ือนไข/สิทธิพิเศษ 
 1.  หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 แล้วหากมีผลการเรียนไมต่ ่ากว่าเกณฑ ์ดังต่อไปนี ้จะไดร้ับทุนการศึกษาจากคณะ  
   จ านวน 10,000 บาท ทั้งนี้ ต้องมี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.50 และมี GPA ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่ต า่กว่า 
    2.50 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต ่ากว่า 3.00   
 2.  ขณะที่ศึกษาในคณะจะต้องลงทะเบียนฯ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต/ ภาคการศึกษา หรือ ลงทะเบียนเรยีนตามแผนการ 
   ศึกษาที่คณะก าหนด (ไมร่วมภาคการศึกษาท่ีมีการฝึกปฏิบตัิงาน) และจะต้องไดเ้กรดเฉลี่ยสะสมไม่ต า่กว่า 3.50  
   จึงจะได ้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ทุกภาคการศึกษา  
  3.   หากในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไมส่ามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสม  3.50 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีเกรด 
   เฉลี่ยเกิน 3.50 ในภายหลัง  ให้ถือว่าสิทธ์ิการได้รับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสุด 

https://entrance.psu.ac.th/
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 5.24 คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)     

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

30201 ธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน  15 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  
30202 วิชาเอกจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 6 ไม่ต ่ากว่า 3.50 

30203 วิชาเอกเกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 3 2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
30204 วิชาเอกไทยและอาเซี่ยนศึกษา 3 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00  

30205 วิชาเอกยุโรปศึกษา  3 วิธีการสอบสมัภาษณ์   
จ านวนรับทั้งคณะรวม 30   สัมภาษณ์ออนไลน์  ผ่านระบบ ZOOM หรือทางโทรศัพท ์     

 
เงื่อนไข/สิทธิพิเศษ/รายละเอียดทุนการศึกษา 
            1.  ทุนละ  15,000  บาท  ต่อภาคเรียน  จ านวน  10  ทุน  
            2.  ทุนละ  10,000  บาท  ต่อภาคเรียน  จ านวน  20  ทุน  
 

เกณฑ์การคัดเลือก 
  1.  คัดเลือกจากนักศึกษาที่ผา่นเกณฑ์ตามโครงการรับนักเรียนที่มผีลการเรียนดีและได้คะแนนสอบสมัภาษณส์ูงที่สุด จะได้รับ
ทุนในกลุ่มที่ 1 เมื่อครบจ านวนนักศึกษาล าดับต่อไปจะได้รับทุนกลุม่ที่ 2 จนครบตามจ านวนรับ 
  2.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนไมต่ ่ากว่า 15 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือตามที่คณะก าหนด 
  3.  นักศึกษาจะเริ่มไดร้ับทุน ครั้งท่ี 1 เมื่อเรียนจบภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ต้องมีผลการเรยีน (GPA) 
ของภาคการศึกษาที่ลงทะเบยีนไมต่ ่ากว่า 3.50 (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน)  หากในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไมส่ามารถรักษา
ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีเกรดเฉลี่ยใน 3.50 ในภายหลัง ให้ถือว่าสิทธิ์การไดร้ับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสุด 
 

 5.25 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

30301 เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศสิ่งแวดลอ้ม 40 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า  2.25 

30302 
 
 

เทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
  
 

40 
 
 

1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.25  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

   

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
    2.1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)   
    2.2  คณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)                    
วิธีการสอบสมัภาษณ ์
  สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM หรือสมัภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ 

30303 
 

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการ                                
ชายฝั่ง 

       40  
 

จ านวนรับทั้งคณะรวม 120     
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 5.26 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

30501 
 
 

วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 

50 
 
 

1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.25                    
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

   

   2.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต   
   2.2 คณิตศาสตร ์ (ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต) 
วิธีสอบสัมภาษณ ์
สัมภาษณ์ออนไลน์ (VDO Call) 

30502 
 
 

การคอมพิวเตอร ์
 
 

50 
 
 

1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)                
ไม่ต ่ากว่า  2.25     
2. มีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)                

30503 ธุรกิจดิจิทัล (หลักสตูรนานาชาติ) 50 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6)  
จ านวนรับทั้งคณะรวม 150   ไม่ต ่ากว่า 2.25 

 
หมายเหตุ  มีทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 
 5.27 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

40101 เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 9 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  

40102 เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรมวัสด ุ 12 ไม่ต ่ากว่า  2.50            
40103 การจัดการงานวิศวกรรม 9 2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)               

40104 สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 9 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้    
40105 เทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นฐานวิทย์) 7     - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต) 

       -  คณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต) 
40106 

 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA)  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 

   
     - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่ต ่ากว่า  2.50  
(ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต) 

       - คณิตศาสตร ์ ไม่ต า่กว่า 2.50  (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 

   

    - ภาษาต่างประเทศ  ไมต่ ่ากว่า 2.50 
    - สังคมศึกษา  ไม่ต า่กว่า  2.00 
    -  ภาษาไทย  ไมต่ ่ากว่า  2.00 
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

40107 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (พ้ืนฐานศิลป์) 5 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) 

   

ไม่ต ่ากว่า  2.50 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)   
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ  ดังนี้ 
    -  คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต) 
    -  ภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต)       

จ านวนรับทั้งคณะรวม 69   

   
5.28 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

40201 การจัดการธุรกิจ 17       มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรยีน 
40202 การจัดการรัฐกิจ 18       (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.75 

40203 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 17  
40204 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  (พื้นฐานวิทย์) 9 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม 5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6) 
40205 บัญชีบัณฑิต  (พื้นฐานวิทย์) 9 ไม่ต ่ากว่า  2.75 

   

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้   
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 
  - คณิตศาสตร ์(ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 

40206 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  (พื้นฐานศิลป)์ 8 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6)  
 40207 บัญชีบัณฑิต  (พื้นฐานศลิป์) 8 ไม่ต ่ากว่า  2.75 

   

2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)   
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้       
    -  คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต) 

จ านวนรับทั้งคณะรวม 86     -  ภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
    

 5.29 โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

40301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX)  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6)  
40302 ทรัพยากรประมง       6 ไม่ต ่ากว่า  2.50 
 40303 เทคโนโลยีอาหาร 12 2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)     

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต) 
   -  คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต) 
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รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 
ประกาศรับ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

40304 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  
 
 
 
                   

   
 
 
 

 
 
 
 

ไม่ต ่ากว่า  2.50 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ต่าง ๆ ดังนี้ 
     - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
     -  คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต) 
     -  ภาษาต่างประเทศ (รวมไมน่้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 

40305 ทรัพยากรประมง 3 1. มคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า  2.50 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ ดังนี้ 
     - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 
     -  คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต) 
     -  ภาษาต่างประเทศ (รวมไมน่้อยกว่า  7  หน่วยกิต) 

           จ านวนรับทั้งคณะรวม             33  

 
     5.30 วิทยาลัยนานาชาติ  (วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

40401 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 30  
 (หลักสูตรปกติ)    

40402 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 9         มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรยีน  
 (นานาชาติ)           (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

40403 ภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 9  

40404 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3  
 (หลักสูตรสองปรญิญา)     

จ านวนรับทั้งคณะรวม 51  

 
หมายเหตุ  1. หากจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า  11 คน  นักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาปริญญาตรีสองปริญญาจะต้องไปเรียนใน 
                 แผนการศึกษาปริญญาตรีปกต ิ
    2. หากจ านวนนกัศึกษาน้อยกวา่  22 คน นักศึกษาท่ีเลือกสาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) จะต้องไปเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรปกติ) หรือ สาขาวิชาภาษาจนี 
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสตูรนานาชาติ) 
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 5.31 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง) 
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

 50101 การเงินประกันภัยและการจัดการความสี่ยง 25  
50102 การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 25  

50103 บัญชีบัณฑิต 50  
50104 การตลาด 25      มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
50105 การจัดการการท่องเที่ยว 25      ไม่ต ่ากว่า  2.75 

50106 ธุรกิจดิจิทัล 25  
50107 การจัดการรัฐกิจ 25  

50108 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25  
            จ านวนรับทั้งคณะรวม 225  

 

 เง่ือนไขพิเศษที่ได้รับเมื่อคณะรับเข้าศึกษา 
 1.  หากผลการเรียนในภาคปกติ (ไมร่วมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 5 หน่วยกิต หรือตามแผน  
   การศึกษาท่ีคณะก าหนด และได้เกรดไม่ต ่ากว่า 3.25 จะได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาททุกภาคการศกึษา 
  2.  หากภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลีย่ 3.25 ได ้แม้ว่านกัศึกษาจะมเีกรดเฉลี่ยเกิน 3.25  
   ในภายหลังให้ถือสิทธ์ิการไดร้ับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสุด 
 

 5.32 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตตรัง)  
 

รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 จ านวน 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ประกาศรับ 

50201 สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 30 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
   ไม่ต ่ากว่า  2.75 

จ านวนรับทั้งคณะรวม  30     

 
 เง่ือนไขพิเศษที่ได้รับเมื่อคณะรับเข้าศึกษา 
 1.  หากผลการเรียนในภาคปกติ (ไมร่วมภาคการศึกษาฤดูร้อน) ที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 5 หน่วยกิต หรือตามแผน  
   การศึกษาท่ีคณะก าหนด และได้เกรดไม่ต ่ากว่า 3.25 จะได้รับทุน การศึกษา 4,000 บาททุกภาคการศกึษา 
  2.  หากภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลีย่ 3.25 ได ้แม้ว่านักศึกษาจะมเีกรดเฉลี่ยเกิน 3.25  
   ในภายหลังให้ถือสิทธ์ิการไดร้ับทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสุด 
           

6.   องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก 
 6.1  คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คดิน ้าหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที ่
            มหาวิทยาลัยประกาศ  จึงจะไดร้ับการพิจารณา)  
 6.2  ดัชนีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของช้ัน ม. 4 - ม.6 (รวม 5 ภาคเรียน)  
 6.3  ใช้ผลคะแนนสอบวิชา TGAT วัดความถนัดทั่วไป  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบด ี
            แห่งประเทศไทย  (สมาคม ทปอ.)  จัดสอบระหว่างวันท่ี  10 – 12  ธันวาคม 2565) เท่านั้น 
 6.4  ผลการสอบสัมภาษณ์ และประเมนิข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร   
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7.  วิธพิีจารณาคัดเลือก 
     7.1  มหาวิทยาลยั (โดยคณะ) จะตรวจสอบคุณสมบตัิทั่วไป (ข้อ 1)   และคุณสมบัตเิฉพาะ  (ข้อ 5)  ของผู้สมัครในเบื้องต้น 
            หากผู้ใดมีคณุสมบัตไิม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา ก าหนด  จะไมไ่ดร้ับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
     7.2   เมื่อผู้สมัครผ่านการพิจารณาจากข้อ 7.1 แล้ว  มหาวิทยาลัยจะจัดล าดับที่ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเข้าสอบสมัภาษณ์  โดยให ้
            ผลคะแนนสอบวิชา TGAT วัดความถนัดทั่วไป  เป็นเกณฑ์ในการจัดล าดับที่  โดยเรยีงจากผลคะแนน  สูง-ต ่า ของผู้สมคัร 
            แต่ละสาขาวิชา  เพือ่คดัเลือกตามจ านวนท่ีคณะแจ้งให้เรยีกเข้าสอบสัมภาษณ ์ “กรณีล าดับสุดท้ายผ่านเกณฑ์เท่ากัน 
            ให้เรียกทุกคนเข้าสอบสัมภาษณ์” 
     7.3  เมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว คณะกรรมการของคณะจะท าการสอบสัมภาษณ์, ทดสอบความ 
  พร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (ถ้าจ าเป็นส าหรับบาง คณะ/ สาขาวิชา), และพิจารณา ข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัครจากหลักฐานประกอบ 
  การสมัครซึ่งผู้สมัครได้แจ้งไว้  (ในข้อ 5.1) และเอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  ซึง่ผู้สมัครจะน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์     
               

         การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถือเป็นทีส่ิ้นสุด  
 

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสมัภาษณ์ 
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกเบื้องต้น  ให้เป็นผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์และ 
    ทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในวันพุธที่  18  มกราคม  2566    ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th    
 

9.  การสอบสัมภาษณ์  
  ใหผู้้มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ ์ ไปแสดงตนสอบสัมภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ทีไ่ดร้ับคัดเลือก  หากนักเรียนไม่ไปสอบ 
     สัมภาษณ์ในวันเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรยีนสละสิทธ์ิ   
 9.1 สอบสัมภาษณ์  ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก ในวันเสาร์ที่  28 - อา 29 มกราคม  2566  รายงานตัวเวลา 
08.30-09.30 น.  รายละเอียด  สถานท่ีจะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ ์
      9.2  หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์ 
  (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ บตัรประจ าตัวนักเรียน (ที่มีรปูถ่ายแสดงตน)  
  (2) เอกสารอื่นที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด (ติดตามข้อมูลในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
  (3) เอกสารที่แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือ ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (ถ้ามี) 
  (4) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) (ถ้ามี)   
   
10.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก  ในวันพุธที ่ 1  กมุภาพันธ์  2566  ผ่านทาง 
      เว็บไซต ์https://entrance.psu.ac.th  
 
11.  การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในระบบ 
   TCAS ระหว่างวัน 7 – 8  กุมภาพันธ์  2566  ทางเว็บไซต ์https://student.mytcas.com  
       ของทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สมาคม ทปอ.) 
  หมายเหตุ     ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาท่ีก าหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นัน้ประสงค์จะสละสทิธิ์การเข้าศึกษา 
                       ผู้ที่ได้ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไป     
12. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
    ผู้ที่ไดย้ืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS  แล้ว  หากประสงค์จะสละสิทธ์ิ  ให้ด าเนินการสละสิทธ์ิในระบบ TCAS 
       วันที ่ 9   กุมภาพันธ์  2566   หรือ  วันที่  6  พฤษภาคม  2566 

https://entrance.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac.th/





