
ส ำเนำ 
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เรื่อง  โครงกำรเส้นทำงสู่สำกล ICASP Smart Choice เพื่อรับนักเรียนเข้ำศึกษำ 
ในโครงกำรจัดตัง้วิทยำลัยนำนำชำติศิลปวิทยำศำสตร ภูเก็ต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

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

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต ก าหนดให้มกีารรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภายใต้โครงการเส้นทางสู่สากล ICASP Smart Choice โดยจะต้องศึกษารายวิชาพื้นฐานใน 2 ปีแรก และศึกษาต่อปีที่ 3 
และปีที่ 4  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)   และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ที่โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต หรือศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จากโครงการต่อไปนี้  

1. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเรตากุ ประเทศญี่ปุ่น 
         หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) 
         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) 
2. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (B.A. in International Business)  
3. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (B.A. in International 
Economics and Trade)  
         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (B.B.A. in Business Administration)  
4. โครงการความร่วมมือระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

กับสถาบันการจัดการโรงแรมนานาชาติ (IMI) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
จาก IMI และ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิเทน (MMU) ประเทศอังกฤษ โดยเลือกเรียน 1 ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ 

4.1  การจัดการโรงแรมนานาชาติ (International Hotel Management) 
4.2  การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (International Hotel and Tourism Management) 
4.3  การจัดการโรงแรมและงานกิจกรรมนานาชาติ (International Hotel and Event Management) 
4.4  การจัดการการท่องเที่ยวและงานกิจกรรมนานาชาติ (International Tourism and Event 
      Management) 
4.5  การเป็นผู้ประกอบการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Entrepreneurship) 

โดยรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  ทุกแผนการ
ศึกษา  ที่มีผลการเรียนดีจากโรงเรียนต่าง ๆ  ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 
โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาท่ีจัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1   ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  
        โดยมีดัชนเีฉลี่ยสะสม (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 5 ภาคการศึกษา  
        (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
        ไม่ต่ ากว่า 2.50   หรือ 
 1.2   ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า โดยมีดัชนเีฉลี่ยสะสม (GPA) ในกลุ่มสาระ 
        การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 6 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับช้ัน 
                   มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6)  ไม่ต่ ากวา่  2.50 หรือ 

1.3   ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศหรือต่างประเทศและต้องสอบผ่าน IGCSE, IB หรือ  
       GED  หรือ 
 
 
 1.4 ส าเร็จการศึกษา/... 
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1.4   ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศหรือตา่งประเทศ และต้องมีผลการสอบวัดระดบั 
       ความสามารถทางภาษาอังกฤษดังต่อไปนี ้
 1.4.1 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) คะแนนไม่ต่ ากว่า 437 (PBT) หรือ 123  

        (CBT) หรือ 41 (IBT) หรือ 
1.4.2 IELTS (International English Language Testing System) คะแนนไม่ต่ ากว่า 4 หรือ 
1.4.3 TOEIC (Test of English for International Communication) คะแนนไมต่่ ากว่า 450 หรือ 
1.4.4 ผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในประเทศ ท่ีมีผลคะแนนสอบเทยีบเท่า 
        คะแนน TOEFL IELTS หรือ TOEIC ตามเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น หรือ 

1.5   มีคุณสมบัติพเิศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก 

2.  จ ำนวนที่รับ     60  คน 
3.  ขั้นตอนในกำรสมัคร 
 3.1 นกัเรียนที่สนใจและมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด เตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี ้
         3.1.1 ส าเนาหนังสือเดินทางของผูส้มัคร (กรณีชาวต่างชาติ) จ านวน 1 ชุด 
                    3.1.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา / ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีน  

    6 ภาคการศึกษา / ส าเนาหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
    เทียบเท่า / ส าเนาผลการสอบ IGCSE / IB / GED / ส าเนาหนังสอืรับรองการส าเร็จการศึกษาระดบั 
    ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ จ านวน 1 ชุด 

           3.2 นักเรียนแนบไฟลห์ลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครในข้อ 3.1 ส่งไปท่ี  
 3.2.1 สมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ช้ัน 1 อาคาร 7 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเกต็  ต าบลกะทู ้ อ าเภอกะทู ้ จังหวัดภูเกต็   
 3.2.2 สมัครผ่านไปรษณีย์ โดยจดัส่งเอกสารไปท่ี งานรับนักศึกษาและทะเบยีนกลาง ช้ัน 1 อาคาร 7   
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเกต็  ต าบลกะทู้  อ าเภอกะทู ้  จังหวัดภูเกต็  83120  
         (ถือวันประทับตราไปรษณยี์เป็นส าคญั) 
 3.2.3 สมัครผ่านระบบออนไลนไ์ดท้ี่ http://admissions-phuket.psu.ac.th 

4. วิธีกำรคัดเลือก 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต  จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือกจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

นานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเกต็ เพื่อด าเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการ ดังน้ี 
4.1 พิจารณาคณุสมบัติของผู้สมัคร ผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
4.2 พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนนเพื่อคัดเลือก ดังนี้ 
 4.2.1 บุคลิกภาพ     20  คะแนน 
 4.2.2 เจตคติต่อสาขาวิชา    20 คะแนน 
 4.2.3 ความรู้ทั่วไป     20 คะแนน 
 4.2.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  20  คะแนน 
 4.2.5 ทักษะด้านภาษาและความพร้อม    20  คะแนน 

ในการพิจารณาคัดเลือกผูส้มัครเขา้ศึกษาด้วยวิธีนี้ ผลการตดัสินของคณะกรรมการสอบคดัเลือกถือเปน็อันสิ้นสุด      
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผูส้มัครหรือผู้อื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ มิได้  

5. ก ำหนดกำรคัดเลือก 
 5 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2559 นักเรียนเตรียมหลักฐานประกอบการสมคัรของนักเรียนจ านวน 1 ชุด  
  สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://admissions-phuket.psu.ac.th  
  หรือสมัครด้วยตนเองที ่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ช้ัน 1  
  อาคาร 7 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตภเูก็ต ต าบลกะทู้  
  อ าเภอกะทู ้ จังหวัดภูเกต็  หรือสมัครผา่นไปรษณีย์ โดยจดัส่งเอกสาร 
 
   ไปที่งานรับนักศึกษา/... 

http://
http://
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  ไปท่ีงานรับนักศึกษาและทะเบยีนกลาง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตภูเกต็ ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต 83120  
  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  
 7 กรกฏาคม 2559 วันสุดท้ายของการสมัครทุกวิธี  
 8 กรกฏาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ 
  http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions    
 15 กรกฏาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต    
       08.30 - 09.00 น. ผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการคัดเลือกทุกคนรายงานตัว 
              09.00 - 09.30 น. ฟังการชี้แจง 
              09.30 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ ์
 21 กรกฏาคม 2559 ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกทางเว็บไซต์ 
  http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 
 21 – 29 กรกฏาคม 2559 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษายืนยันการใช้สิทธ์ิ  และช าระคา่ธรรมเนยีม 
  แรกเข้า จ านวนเงิน 40,000 บาท 
 29 กรกฏาคม 2559 วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธ์ิและจ่ายค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 
 2 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิและมสีิทธ์ิเข้าศึกษาทางเว็บไซต ์
  http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions        
  และแจ้งรายชื่อให้งานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัดช่ือออก 
  จากการสอบอื่น ๆ 
 

6. กำรยืนยันสิทธิ์ กำรช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและกำรช ำระค่ำลงทะเบียนเรียนล่วงหน้ำ 
6.1 นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกผา่นโครงการเส้นทางสู่สากล ICASP Smart Choice เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ 

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต ต้องยืนยันสิทธิ์พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า รายละเอียด ดังน้ี 

 

รำยละเอียด จ ำนวนเงิน (บำท) ก ำหนดกำรช ำระเงิน 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า* 40,000 21 – 29 กรกฏาคม 2559 
ค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า** 85,000 3 – 9 สิงหาคม 2559 

 หมำยเหตุ : * สามารถพิมพ์ใบน าช าระเงินได้ที่ https://fmisphuket.psu.ac.th/NewStudent/PayIn/  
               ** สามารถพิมพ์ใบน าช าระเงินได้ที่ https://sis-phuket1.psu.ac.th/WebRegist2005   

 โดยนักเรียนต้องส่งหนังสือยืนยันสทิธ์ิ  พร้อมแนบส าเนาใบโอนเงินคา่ธรรมเนียมแรกเข้า  ไปท่ีงานรับนักศึกษา 
    และทะเบียนกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามก าหนดโดยถือวันประทับตราของธนาคาร 
 เป็นส าคญั 
6.2 ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธ์ิตามที่มหาวิทยาลยัก าหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิ 
6.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิพร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว หากไม่ช าระคา่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า และ/หรือไม่มา 
 รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนในวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและมหาวิทยาลัย 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินดังกล่าวให ้
 

 7. เง่ือนไขกำรมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการนี้แล้ว กรณีที่ก าลังศึกษาอยู่จะต้องศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมจนส าเร็จ

การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ในปีการศึกษา 2558 และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงอื่นที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่สมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ 

 

8. เง่ือนไขกำรได้รับปริญญำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 8.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อก าหนด 

     และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

8.2 นักศึกษาต้องสอบ/... 

http://www.phuket.psu.ac.th/
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8.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาองักฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 

 หากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถตดิตอ่สอบถามได้ท่ี งานรับนักศึกษาและทะเบยีนกลาง กองวิชาการ  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเกต็  83120  โทรศัพท ์0 7627 6050-1 โทรสาร 0 7627 6029   
E-mail: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  22 มีนาคม 2559 
     
 
      (ลงช่ือ)           จุฑามาส   ศตสุข 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.จฑุามาส   ศตสุข) 
       รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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